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SAMMANFATTNING 
 

CRM-system är ett växande och lukrativt affärsområde, som genererar stora intäkter för 

företag verksamma inom en rad olika branscher globalt, i synnerhet branscher där kundfokus 

står i centrum. Att arbeta med kunden i fokus och att ha kunden som medskapare av värde, 

anses av många vara nödvändigt för att kunna möta en tilltagande global konkurrens.  

 

Företag investerar stora summor pengar i anskaffning av CRM-system, i syfte att stärka 

kundrelationen och öka avkastningen över tid. Befintlig forskning visar emellertid att 

implementeringen av CRM ofta misslyckas, varpå den förväntade avkastningen av 

investeringen delvis uteblir. Detta skulle kunna förändras om man antar en mera proaktiv 

hållning till själva implementeringen av CRM, där fokus ligger på att förbereda 

organisationen på att ta hand om och förvalta investeringen i CRM, snarare än att finna och 

investera i den tekniska lösningen som ter sig bäst lämpad. Det viktiga är inte att hitta en 

överlägsen teknisk lösning, utan att den tekniska lösningen når sin fulla potential inom 

organisationen. Majoriteten av befintlig forskning är utförd inom business-to-consumer 

(B2C), och jag fann det därför intressant att titta på ett fallföretag som verkar inom business-

to-business (B2B). Jag fann det också väldigt intressant att definitionen av CRM inte sällan 

skiljer sig åt markant, där CRM både kan vara ett tekniskt IT-system och ett företags 

holistiska filosofi kring att hantera kunder. Då definitionen ligger till grund för 

implementeringen, blir det väsentligt att inför en implementering, definiera vad CRM är för 

det specifika företaget.  

 

Med denna kvalitativa studie, har jag undersökt kontexten hos ett företag som verkar inom 

B2B och ännu inte har någon form av CRM implementerat, i syfte att;  ”… skapa en 

förståelse för hur interna förutsättningar för en implementering av CRM kan skapas för ett 

företag som verkar inom en B2B kontext”. Intervjuer har genomförts med totalt sju stycken 

medarbetare på företaget, vars svar sedan transkriberats och analyserats mot studiens 

teoretiska referensram.  

 

Min studie visar att fallföretaget, inför en implementering av CRM, lider av liknande brister, 

som genom tidigare forskning identifierats hos företag som misslyckats med deras CRM-

implementeringar. Därmed lider fallföretaget en risk för att nyttan med CRM helt eller delvis 

uteblir. En svårighet med CRM är den kulturella förändring som det kan innebära för 

företaget, dels i fråga om nya arbetssätt, men också i hur man på olika sätt kan motivera de 

anställdas engagemang för uppgiften.  

 

Förutsättningarna för en förändringsbenägen organisation, bör skapas innan själva 

förändringen genomförs, för att lättare kunna nå framgång med förändringen. Studien visar att 

en proaktiv implementering av CRM, underbygger ett anpassat förhållningssätt där särskild 

hänsyn tas till organisationens specifika behov. En tänkbar implikation blir att en organisation 

som är väl förberedd för CRM, också lättare kommer att kunna maximera effekten av CRM. 
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1. INLEDNING 
 

 

1.1  Problembakgrund 
Att arbeta med Customer relationship management (CRM) har definierats som en 

effektiv metod att samla in, analysera och sedan tolka värdefull information om kunder 

till ett underlag för ledningsbeslut (Ernst et al., 2011, s. 290-291). Forskning visar att 

CRM kan ha lite olika syften, dels för att det betraktas av en del forskare som företagets 

strategiska arbete för ett ökat fokus på relation i affären, medans andra forskare väljer 

att anlägga ett betydande fokus på CRM utifrån dess praktiska egenskaper och detaljer 

(Rogers et al., 2008, s. 222). CRM har i tidigare forskning ofta betraktats utifrån ett 

tekniskt hjälpmedel som möjliggör ett strategiskt arbete avseende kundrelationer 

(Ahearne et al., 2012, s. 117). Till skillnad mot detta relativt begränsade sätt att se på 

CRM menar Reimann et al., (2010, s. 329) att CRM är ett samlingsbegrepp för 

företagens affärsstrategi, samt metoder att systematiskt hantera sina kunder över hela 

livscykeln, i syfte att maximera värdet av relationen. Maklan et al., (2011 s. 79) menar 

att CRM definierar ett företags utveckling avseende förhållningssätt gentemot kunder.  

 

Att utveckla och leverera CRM system är ett växande och lukrativt affärsområde som 

genererar stora intäkter för företag verksamma inom en rad olika branscher globalt, i 

synnerhet branscher där kundfokus står i centrum (Krishnamurthy, 2014). Maklan et al., 

(2011, s. 78) uppger att den globala marknaden uppgår till 50 miljarder USD per år med 

en tillväxttakt om 16%. Mellan åren 2000 – 2005 investerade företag motsvarande 220 

miljarder USD i olika lösningar för CRM (Maklan et al., 2011, s. 78). En majoritet av 

ekonomichefer i Asien uttrycker att de har en vilja att bygga upp och öka lönsamheten i 

företaget genom användning av teknik och automatisering, bland annat genom 

exempelvis CRM-system (The Economist Intelligence Unit, 2014, s. 8). Närmare 

relationer till kunderna och en önskan om en fördjupad förståelse för kundernas 

beteende är sannolikt faktorer som bidrar till att intresset för CRM ökar för varje år. 

Annelie Johansson, Vd för Yves Rocher Norden, menar att kundbeteende är en central 

punkt i deras affärsverksamhet och är information som de gärna önskar komma åt 

(Atterday, 2014). Detta tyder på en förmodad ökning av användningen av CRM 

generellt, och blir intressant att både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv, titta 

närmare på hur användningen av CRM kan gå till, samt vilka som kan använda den.  

 

CRM fritt översatt till svenska betyder kundrelationshantering. En ökad global 

konkurrens, gör det allt svårare för företag att använda sig av kärnproduktens karaktär 

som främsta konkurrensmedel. Utveckling av nya produkter avseende kvalitet och 

innovationshöjd i enlighet med kundens förmodade behov ansågs på 1960-talet vara den 

främsta källan till ett företags framgångsfaktor (Keeners, 1960, s. 4, 6). På senare tid har 

dock ett annat synsätt vuxit fram, som i kontrast mot det rådande 

transaktionsperspektivet med fokus på massmarknadsföring och 

transaktionsstimulerande åtgärder, istället går ut på att betrakta produkten utifrån dess 

mjuka värden, så som exempelvis service utifrån ett relationsperspektiv, snarare än 

produktens rent tekniska egenskaper (Grönroos et al., 2008, s. 38-39). Detta skifte 

fordrar en ny syn på kunden och relationen till kunden som samskapare av värde, 

snarare än att distribuera ett på förhand producerat värde till kunden som sedan byter 

detta mot pengar (Grönroos et al., 2008, s. 40-41). Palmatier et al., (2008, s. 175) menar 

att ett företags grad av relationsorientering består av både stabila och utbytbara aspekter, 



2 
 

som båda bör tas i beaktning, och att relationen till kunden bygger på företagets grad av 

relationsorientering. Inom forskningen diskuteras kundfokus som en vital del av ett 

företags verksamhet. Grönroos (2008, s. 30) menar att anläggandet av kundfokus har 

kommit till att bli något centralt för ett företags fortlevnad. Författaren föreslår vidare 

att samtliga av företagets affärsfunktioner bör genomgå en transformering mot en mera 

kundfokuserad styrning, med en fördjupad förståelse för kundens dagliga behov och 

värdeprocesser, i syfte att säkerställa företagets ställning som värdeskapande enhet. 

Ernst et al., (2011, s. 291) menar att genom användandet av CRM, blir kunden och 

kundbehovet det centrala i olika organisatoriska aktiviteter. Jag menar att detta 

föranleder att en förståelse för hur långsiktiga kundrelationer skapar värde för kunderna 

såväl som för företaget fordras för att kunna anlägga ett serviceperspektiv på en 

verksamhet. De långsiktiga kundrelationerna bidrar till en ekonomisk och finansiell 

stabilitet, även i turbulenta tider där branschen pressas av nedgångar, och uppbyggnaden 

av långsiktiga relationer samt en vinstgenererande kundbas blir det som skapar uthålligt 

aktievärde på sikt (Grönroos, et al., 2008, ss. 24). Detta implicerar att en framgångsrik 

implementering av CRM möjliggör ett strategiskt arbete med långsiktiga 

kundrelationer. Därför anser jag att både kundrelationen samt den interna relationen 

med medarbetaren blir en viktig del av ett strategiskt resonemang kring CRM. 

 

Som tidigare konstaterats finns en mängd olika definitioner av CRM. För att kunna titta 

närmare på hur CRM kan användas och vilka som kan använda det, blir det relevant att 

klargöra huruvida CRM ska betraktas utifrån en rent praktisk metod, eller ur ett mera 

övergripande resonemang av strategisk karaktär. Rogers et al., (2009, s. 222) menar att 

trots att en del forskare ändå betraktar CRM utifrån ett strategiskt resonemang i syfte att 

exempelvis understödja en vision grundad ur ett relationellt perspektiv, fokuserar 

fortfarande många forskare på rent praktiska aspekter av det hela. Finnegan & Currie 

(2010, s. 154) hävdar att företags satsningar på CRM, ofta genomförs med ett fokus på 

själva mjukvarupaketet, avseende den rent tekniska aspekten av CRM utifrån ett 

systemtekniskt perspektiv, varför andra viktiga aspekter som till exempel att integrera 

tekniken med kultur, process samt människor inom organisationen förbises. Ernst et al., 

(2011, s 291) hävdar att CRM bör hanteras utifrån ett dynamiskt synsätt där förståelse 

för och förvaltning av framtida värdeskapandeprocesser är avgörande för att uppnå 

långsiktigt hållbara affärsstrategier på marknaden. Eftersom att flera studier har visat på 

ett alltmer tilltagande intresse att betrakta CRM utifrån ett övergripande strategiskt 

resonemang snarare än ett tekniskt hjälpmedel (Reimann et al., 2010; Finnegan & 

Currie., 2010; Maklan et al., 2011), kommer studiens syfte att utgå ifrån det strategiska 

perspektivet, och inte betrakta CRM som enbart ett tekniskt hjälpmedel. Det råder som 

tidigare nämnts vissa motstridigheter kring huruvida CRM ska anses vara ett praktiskt 

verktyg i form av exempelvis en kunddatabas, eller om det hela skall betraktas utifrån 

ett mera övergripande strategiskt resonemang. Detta tyder på att mera forskning inom 

området behövs. 

 

Användningen av CRM har pågått sedan mitten av 1990-talet, och blev omgående ett 

ämne associerat med problem snarare än möjligheter (Rogers et al., s. 221-222). Trots 

ett generellt ökat intresse inom forskningen, men också bland företag avseende CRM, 

visar befintlig forskning att själva implementeringen av CRM kan te sig problematiskt 

ur en mängd olika aspekter. Finnegan & Currie (2010, s. 153) rapporterar att få företag 

lyckas med att implementera CRM, samt att många organisationer upplever svårigheter 

med att omsätta strategiska implikationer av CRM till affärsnytta och lönsamhet. 

Wilson et al., (2007, s. 777) menar att trots den kunskapsbas som byggts upp kring 
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ämnet, så är det förvånansvärt många företag som misslyckas vid sin implementering av 

CRM. Ahearne et al., (2012, s. 117) rapporterar att företag som lyckas med deras 

implementering av CRM motsvarar endast knappt tjugo procent, och att det därför finns 

en risk för att många företag och organisationer kommer att ha svårt att motivera 

implementeringen ur ett finansiellt perspektiv. Detta riskerar att försätta företag i ett 

passivt läge gentemot användandet av CRM, och att dess potential som relationsskapare 

till kunden därigenom uteblir. Finnegan & Currie (2010, s. 153) hävdar att företags 

förväntningar på CRM och dess faktiska resultat verkar stå i konflikt med varandra. 

Trots att det finns forskning som visar på tänkbara orsaker till fenomenet, som till 

exempel om man arbetar med CRM som strategi eller endast som tekniskt verktyg, 

kvarstår det faktum att företag fortfarande misslyckas vid implementering. Rogers et al., 

(2009, s. 230-231) menar att en framgångsrik implementering av CRM varken handlar 

om den bästa tekniken, eller den bästa organisatoriska kännedomen, utan snarare om att 

systemet som helhet måste kunna bidra med sådana fördelar för kunden så att det 

påverkar kundens köpbeteende. Fenomenet kring varför implementering av CRM så 

ofta misslyckas, trots att företag satsar stora resurser på att försöka få det att lyckas, 

väcker intresse och visar på stora brister i kunskaper kring hur CRM kan användas samt 

vilka som kan använda det. 

 

Rogers et al., (2009, s. 230-231) menar att för att lyckas med en implementering av 

CRM fordras att anställda som berörs själva anammar systemet som sådant och 

dessutom agerar som entusiastiska användare av det, men också ser till de fördelar som 

deras användande av CRM faktiskt kan föra med sig i form av att bland annat erbjuda 

ett högre värde till kunden. Detta medför att det blir intressant att studera interna 

faktorer som omgärdar en implementering av CRM, till exempel vilka förutsättningar 

som finns för medarbetaren att agera i enlighet med ledningens/organisationens 

övergripande strategier och visioner. Keener (1960, s. 6) betonade redan för över femtio 

år sedan vikten av att varje anställd måste vara medveten om att medvetna handlingar 

både i och utanför arbetet kan påverka kundens syn på företaget som sådant och att den 

anställdes intressen är likställda med kundens, varför marknadsföring bör ske internt 

inom företaget likväl som externt riktat mot marknaden. Matanda & Ndubisi (2013, s. 

1047) menar att chefer bör behandla sina anställda på likvärdigt sätt som deras externa 

kunder i syfte att nå ut med exempelvis organisatoriska mål eller för att få den anställde 

engagerad i sitt jobb. Att bygga relationer internt genom organisationen kan därför 

anses vara av ekvivalent dignitet som själva kundrelationen.  

 

Inom forskningen diskuteras kundfokus som en vital del av ett företags verksamhet. 

Grönroos (2008, s. 30) menar att anläggandet av kundfokus har kommit till att bli något 

centralt för ett företags fortlevnad. Författaren föreslår vidare att samtliga av företagets 

affärsfunktioner bör genomgå en transformering mot en mera kundfokuserad styrning, 

med en fördjupad förståelse för kundens dagliga behov och värdeprocesser, i syfte att 

säkerställa företagets ställning som värdeskapande enhet. Ernst et al., (2011, s. 291) 

menar att genom användandet av CRM, blir kunden och kundbehovet det centrala i 

olika organisatoriska aktiviteter. Jag menar att detta föranleder att en förståelse för hur 

långsiktiga kundrelationer skapar värde för kunderna såväl som för företaget fordras för 

att kunna anlägga ett serviceperspektiv på en verksamhet. De långsiktiga 

kundrelationerna bidrar till en ekonomisk och finansiell stabilitet, även i turbulenta tider 

där branschen pressas av nedgångar, och uppbyggnaden av långsiktiga relationer samt 

en vinstgenererande kundbas blir det som skapar uthålligt aktievärde på sikt (Grönroos, 



4 
 

et al., 2008, ss. 24). Detta implicerar att en framgångsrik implementering av CRM 

möjliggör ett strategiskt arbete med långsiktiga kundrelationer. 

 

I ett globaliserat affärsklimat, där konkurrensen succesivt hårdnar bör företag tänka över 

hur de hanterar sin kundportfölj och hur de interagerar med sina kunder. Att företag bör 

ägna sig åt ett strategiskt arbete med kundrelationer, istället för ett traditionellt 

transaktionellt perspektiv på sin verksamhet, har forskning visat under en lång tid. Att 

tro att priset är den avgörande faktorn till varför en kund väljer att ingå i en relation till 

ett företag ter sig inte längre självklart. Taussig (1916) identifierade redan för drygt 

hundra år sedan att en produkt inte per automatik säljer bättre när priset sänks, samt att 

konkurrera med priser i huvudsak, sannolikt leder till både sämre kvalitet och sämre 

försäljning. Grönroos (2003) menar att marknadsföringens syfte och mål bör ha sin 

grund i att upprätthålla och kontinuerligt förbättra relationen till kunden i syfte att 

realisera både finansiella och icke-finansiella mål för alla deltagare. Grönroos (2003) 

menar vidare att marknadsföring inte bör betraktas som en funktion, utan snarare en 

dimension som han kallar kundfokusdimensionen som genomsyrar samtliga av 

företagets affärsprocesser. Ett relationellt kundfokusperspektiv blir därför kritiskt för 

företag att ta hänsyn till. 

  

Företaget TetraPak tjänar drygt halva sin totala omsättning på blott ett femtiotal kunder, 

vilket visar på de finansiella möjligheter, men också risker som föreligger, och 

illustrerar också vikten av en bra affärsrelation i en Business-to-business (B2B) kontext 

(Senn et al., 2013, s. 27). Företag i en B2B kontext ser en mängd olika fördelar med att 

använda sig av CRM, bland annat bättre kundtillfredställelse genom utökad kunskap 

och förståelse om kunden, förbättrad rykte, bättre processnoggrannhet som möjliggör en 

bättre planering av affärsverskamheten, lägre kostnader och bättre resursallokering samt 

ökade försäljningsintäkter (Rogers et al., 2009, s. 222-224). I en B2B kontext måste 

leverantörer etablera närmare samarbetsrelationer och ingå i ett samskapande av värde 

för att bägge parter ska kunna gå vidare med kostnads- och kvalitetsförbättringar. (Senn 

et al., 2013, s. 28) Affärskontakterna sker mera frekvent och har dessutom flera 

kontaktytor genom företagets olika funktioner, vilket medför att själva kundupplevelsen 

blir allt viktigare inom en B2B kontext (Hollyoake, 2009, s. 133). Relationen i en B2B 

kontext kan därför antas vara mer komplex genom att parterna blir ömsesidigt beroende 

av varandra och genom att samarbetet hela tiden måste utvecklas på nära håll. 

 

Ett exempel på B2B är studiens fallföretag. Det är ett företag som verkar inom 

skogsmaskinsindustrin, där de är specialiserade på att tillverka samt tillhandahålla 

skogsmaskiner med tillhörande reservdelar. Deras kundstock består i huvudsak av 

skogsentreprenörer av varierade storlekar,som alla är mera eller mindre beroende av 

företaget som leverantör för att deras verksamhet skall generera vinst. CRM är särskilt 

intressant att studera i det företaget eftersom att ledningen nyligen implementerat ett 

förmånsprogram som ett led i deras CRM strategi. Med tanke på att skogsbruket 

förändrats från att utföras uteslutande manuellt med mycket enkla verktyg, till att ske 

helt mekaniserat på drygt 50 år, kännetecknas branschen av stora förändringar i 

synnerhet vad anbelangar produktutveckling. Men i takt med att allt fler aktörer ger sig 

in på en marknad där produkterna tenderar att likna varandra mer och mer, blir det allt 

viktigare att finna konkurrensmedel som sträcker sig bortom själva kärnprodukten. Här 

blir relationsperspektivet av central betydelse, där bildandet och hanteringen av 

långsiktiga och lönsamma kundrelationer utgör en essentiell konkurrensfördel. Detta i 
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kombination med att fallföretaget verkar i en B2B kontext gör att företaget blir särskilt 

intressant att studera utifrån studiens syfte och frågeställning.    

 

 

1.2  Problemformulering 
 

Vilka interna förutsättningar är av betydelse vid en implementering 

av CRM strategier i en B2B kontext? 

 

 

1.3  Syfte 
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur interna 

förutsättningar för en implementering av CRM kan skapas för ett företag som verkar 

inom en B2B kontext. Denna förståelse kan skapas igenom att identifiera hinder och 

drivkrafter vid implementering av CRM för ett företag som verkar i en B2B kontext.  

Min ambition är att bidra med ny kunskap inom forskningsområdet; Customer 

Relationship Management, samt att även bidra med praktiska rekommendationer, 

användbara för företag som står inför en implementering av CRM.  

 

Ett delsyfte blir att skapa en förståelse för hur fallföretaget kan gå vidare med sitt 

förmånsprogram till en implementering av CRM. 
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
 

 

2.1  Förförståelse 
Förförståelsen anger allt vi en gång har lärt oss och är essentiellt för att överhuvudtaget 

kunna begripa olika sakförhållanden (Thurén, 2007, ss. 58-60). Patel et al., (1994, s. 26) 

menar att forskaren alltid bär med sig en förförståelse in i sina studier och att detta, 

inom hermeneutiken ska betraktas vara en tillgång i syfte att tolka och förstå det man 

studerar. Thurén (2007) menar att eftersom att var och en tolkar utifrån sin förförståelse 

som i allra högsta grad präglar hur vi ser på verkligheten, riskerar forskarens 

förutfattade meningar att påverka tolkningen. Tolkningen påverkas av tolkarens 

värderingar, tolkarens förförståelse samt av dess sammanhang (Thurén, 2007, s. 103). 

 

Genom min utbildning till Civilekonom med inriktning mot service management vid 

Umeå universitet, har jag under sju terminer skapat en akademisk grund att stå på. Jag 

har bland mycket annat erhållit en förståelse för intern respektive extern 

marknadsföring, hur värde skapas i relationen mellan företag och kund, och inte minst 

att kundens roll och agerande som medskapare av värde är av största betydelse för 

företags konkurrenskraftighet. Under min tid som universitetsstudent, har jag vid ett 

flertal tillfällen i kommit i kontakt med CRM i olika sammanhang. Utifrån att jag valt 

marknadsföring som inriktning på min utbildning, har CRM fångat mitt intresse från det 

teoretiska perspektivet, men den praktiska sidan av begreppet har tyvärr förblivit 

outforskad. Jag har dock med tiden byggt upp en önskan om att få lära känna den lite 

mera praktiska sidan av CRM, och hur man på olika sätt kan arbeta med CRM strategier 

ute i en organisation. 

 

Efter att själv ha arbetat drygt tio år inom yrken inom service och tillhandahållande av 

både produkter och tjänster, så anser jag mig ha en god insikt i hur det är att möta 

kunden och dess behov i sanningens ögonblick. Grönroos (2008) beskriver sanningens 

ögonblick som ett gyllene tillfälle för tjänsteleverantören att visa kunden vad företaget 

står för och vilken kvalitet företagets tjänster håller. Ett område där CRM kan verka 

som ett nyttigt stöd. Min inblick inom detta område kommer att påverka insamlingen av 

data, inte minst genom de intervjuer som kommer att genomföras med frontline 

personal som bedriver daglig interaktion med kunden. Under intervjuerna kommer jag 

sannolikt att kunna fråga upp om sådant som jag utan kunskaper inom området inte 

kunnat utforska, samt även kunna möjliggöra en god hermeneutisk tolkning av svaren 

som ges.  

 

Jag har utfört företagsekonomisk praktik C på fallföretaget, och under efterföljande 

sommar arbetade jag heltid på samma företag med prissättningsanalys. Idag arbetar jag 

på fallföretaget med produktplanering, och hur man går från idé till att erbjuda kunden 

ett faktiskt värde. Jag vill med kunden som medskapare av värde verka för en lönsam 

affär kring reservdelar på eftermarknaden. Sammantaget har detta givit mig insikter i 

hur företaget är uppbyggt, och hur arbetsprocesser genrellt hanteras. Detta kan vara en 

fördel för studien då jag har tillgång till mycket kunskaper som någon utomstående hade 

haft svårt att tillförskansa sig under denna period. Vidare har jag hunnit bygga upp ett 

kontaktnät internt inom organisationen som kan underlätta vid datainsamling. En 

negativ aspekt av detta blir att jag med min förförståelse riskerar att närma mig studiens 

forskningsfråga med en föreställning av hur verkligheten är befattad, vilket i sig riskerar 
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påverka min tolkning av densamma. Att jag dessutom är förtrogen med människorna jag 

intervjuar riskerar också påverka den tilltänkta datainsamlingen. 

 

2.2  Kunskapssyn 
Studien syftar till att skapa en förståelse för hur interna förutsättningar för en 

implementering av CRM-strategier kan skapas i en B2B kontext. Jag ämnar att med 

stöd av min förförståelse studera medarbetare och ledning subjektivt, för att sedan 

kunna ge en inrådan till hur fallföretaget bör agera i fråga om implementering av CRM-

strategier kopplat till deras förmånsprogram. För att nå framgång med detta menar jag 

att det krävs en förståelse för hur det interna samspelet mellan människor inom 

organisationen fungerar. Hermeneutiska principer bygger i motsats till den positivistiska 

distanserade forskaren, på att forskaren måste engagera sig sig för att kunna förstå och 

tolka den sociala världen (May, 2011, s. 25). Patel et al., (1994, s. 26-27) menar att 

inom hermeneutiken antar forskaren med fördel en subjektiv och engagerad roll, där 

tyngdpunkten ligger på att utifrån sin förförståelse, tolka och förstå andra människor 

och på så vis angripa forskningsproblemet på ett holistiskt vis. Därför kommer den 

kunskapsteoretiska inriktningen i min studie att vara hermeneutiskt. Jag kommer att 

genom intervjuer av medarbetare och ledning, öka min kunskap inom området för att 

erhålla en ökad förståelse av verkligheten, samt slutligen kunna avge praktiska 

implikationer och besvara forskningsfrågan. Detta kan liknas med den hermeneutiska 

spiralen som Thurén (2007, s.61) och Patel et al., (1994, s. 27) skriver om. De menar att 

det inte finns någon bestämd utgångspunkt i tolkningen, utan att kunskapen hela tiden 

kommer att förändras och utvecklas genom nytillkomna revideringar. Författarna hävdar 

vidare att under tiden forskaren studerar något så ökar erfarenheten, som leder till ökad 

kunskap och sedermera en ökad förståelse av verkligheten, och att detta pågår i ett slags 

kretslopp.    

 

Eftersom att studiens syfte är att identifiera hinder och drivkrafter vid en 

implementering av CRM, samt att det inom forskningen uttryckts en viss motstridighet 

när det gäller hanteringen av CRM inom organisationer, anser jag att ett hermeneutiskt 

tolkningssätt är att föredra för studiens ändamål. Detta för att jag vill försöka att förstå 

vad som skapar dessa motstridiga uppgifter, samt varför CRM implementering så ofta 

misslyckas och vad som kan göras för att motverka detta. Jag anser i enlighet med den 

hermeneutiska spiralen, att genom att vara öppen för en revidering av min kunskap och 

tillåta nya perspektiv, öppnar jag upp möjligheten att ta emot nya verktyg som kan bidra 

i det förändringsarbete som en implementering av CRM kräver. 

 

Jag är medveten om att verkligheten ständigt förändras, och lika så en organisations 

förutsättningar för att implementera CRM. Med en hermeneutisk inriktning ämnar jag 

inte att generalisera några resultat, utan snarare skapa en förståelse för verkligheten och 

hur individerna som verkar i den specifika kontexten förhåller sig till den. Bryman 

(2011, s. 36-37) menar att ur ett konstruktionistiskt perspektiv befinner sig verkligheten 

i ständig förändring och individerna som verkar i den specifika kontexten förändrar 

ständigt sina sina egna referensramar varför kunskapen kan anses vara något 

odefinierbart. Med stöd av det kan studiens ontologiska utgångspunkt anses vara 

konstruktionistisk. 
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2.3  Kvalitativ forskningsmetodik 
Jag ämnar undersöka vilka interna förutsättningar som har betydelse vid en 

implementering av CRM i det specifika fallföretaget. Då studiens syftar till att förstå ett 

socialt fenomen och hur olika människor förhåller sig till fenomenet, så kommer jag att 

använda mig utav en kvalitativ fallstudie, och utföra kvalitativa intervjuer. Bryman 

(2011, s. 340-341, 362) menar att kvalitativ forskning fokuserar mer på ord än på 

siffror, och definieras av att man har en tolkningsinriktad utgångspunkt vilket innebär 

att fokus ligger på att man försöker förstå den sociala verkligheten utifrån hur 

människor själva tolkar denna verklighet i en särskild miljö. Författaren skriver vidare 

att den kvalitativa forskningen också präglas av ett konstruktionistiskt perspektiv, vilket 

innebär att det är interaktionen individer emellan som ger upphov till sociala 

egenskaper. Kvale (1997, s. 100, 117) menar att kvalitativa intervjuer är särskilt 

lämpliga när det kommer till att få en djupare insikt i människors upplevda syn på hur 

saker och ting ter sig genom deras livsåskådning. Författaren hävdar vidare att syftet 

med en kvalitativ forskningsintervju är att få en inblick i hur den intervjuade betraktar 

världen, och vidare tolka dennes ord.  Eftersom att studien bygger på en tolkning av 

medarbetarnas verklighet, blir det viktigt att utgå ifrån medarbetarnas perspektiv, samt 

försöka att nå en så nyanserad bild som möjligt av studiens verklighet. Kvale (1997, s. 

54) skriver om forskningsintervjuns potential att gräva under fenomenetes yta och nå dit 

det sunda förnuftet inte når, och på så vis bidra till förändringar i den 

konstruktionistiska världen. 

  

Det insamlade datamaterialet kommer sedan att behandlas genom kvalitativ 

innehållsanalys, och grundad teori, som enligt Bryman (2011, s. 513) är det vanligaste 

analysmetoden inom kvalitativ forskning. Jag kommer att spela in intervjuerna och 

datamaterialet kommer därefter att transkriberas. Bryman (2011) skriver att inspelning 

och transkribering underlättar för en noggrann analys av vad som sagts och att det som 

sagts kan kontrolleras. Utifrån datamaterialet sker sedan sökning efter meningsbärande 

enheter, koder för att sedan placeras i olika kategorier. Den kvalitativa 

innehållsanalysen innebär att man genom dessa steg skall kunna finna bakomliggande 

teman (Bryman, 2011). Det finns kritik riktad mot denna typ av tillvägagångssätt, som 

enligt Bryman (2011, s. 370) går ut på att det sällan framgår hur det hela egentligen har 

gått till, och hur forskaren egentligen har analyserat materialet för att komma fram till 

sina slutsatser. Detta försöker jag i studien möta genom en ökad transparens, där jag går 

igenom och beskriver samtliga steg från bearbetning av data, till analys och slutligen 

slutsats.   

 

Johannesson & Tufte (2003, s 21) menar att avsikten med en kvalitativ ansats är att 

erhålla rikare och mera nyanserade beskrivningar av upplevelser, vilket passar särskilt 

bra när man undersöker tämligen outforskade fenomen., alternativt områden där det 

sedan tidigare bedrivits lite forskning. Eftersom att denna studie är beroende av 

medarbetarna på fallföretaget, och bär ett tolkande synsätt igenom tolkning av deras 

upplevelser av verkligheten, anser jag detta tillvägagångssätt lämpar sig bra för studien. 

Dels för att fånga de subjektiva bilderna av medarbetarnas verklighet och genom det 

öka förståelsen för fenomenet, samt för att området sedan tidigare är relativt outforskat. 

 

För att kunna besvara forskningsfrågan behöver jag samla in data från en avgränsad 

grupp individer på fallföretaget, därför lämpar sig en fallstudie bra för ändamålet. 

Johannesson & Tufte (2003, s. 56) menar att fallstudie är en forskningsstrategi som 

syftar till att samla in mycket data om ett avgränsat fenomen, exempelvis från en 
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specificerad grupp av individer. Bryman (2011, s.73-74) menar att dessa specifika 

kontexter kan röra sig om exempelvis en viss del av samhället, en viss händelse eller en 

viss organisation. Författaren menar vidare att fallstudie fordrar att fallet utgör 

analysenheten, och att det huvudsakliga intresset för studien riktas mot fallet. Fallstudier 

förknippas inte sällan med kvalitativ forskning. Bryman (2011, s. 74) menar att även om 

fallstudier kan innehålla inslag av kvantitativa metoder, så fungerar kvalitativa metoder 

särskilt bra vid mera ingående undersökningar av ett fall. 

 

Bryman (2011, s. 368) menar att det föreligger viss kritik mot kvalitativ 

forskningsmetodik, som bland annat grundar sig att kvalitativa undersökningar är alltför 

subjektiva, och att forskaren själv avgör vad som är viktigt och inte under studiens 

gång. Syftet med studien är att öka förståelsen för ett socialt fenomen, därför kan min 

subjektivitet också anses vara en tillgång. Det är dock viktigt att komma ihåg att den 

subjektiva hållningen bejakas under studiens gång, för att motverka en alltför ensidig 

och subjektiv bild av studiens verklighet.  

Bryman (2011, s. 369) menar vidare att en kvalitativ undersökning i princip inte går att 

replikera, på grund av att det under datainsamling är forskaren själv som styr vad som 

observeras och registreras beroende av dennes subjektiva åsikter eller specifika mål med 

studien. Författaren menar också att ett kvalitativt forskningsresultat är svårt att 

generalisera på andra situationer eller miljöer, då resultatet ofta blir alltför 

kontextbundet. Därför vill jag poängtera att syftet med studien är att skapa en ökad 

förståelse för ämnet, inte att generera något generaliserbart resultat. Med det sagt så vill 

jag tona ned betydelsen av replikerbarhet och generaliserbarhet i denna studie.  

 

 

2.4  Deduktiv ansats 
Studien tar avstamp från tidigare teorier kring relationsmarknadsföring och CRM, för 

att sedan skapa djupare förståelse kring vilka faktorer som är av betydelse inför en 

implementering av CRM hos fallföretaget. Syftet med studien är alltså inte att generera 

nya teorier, utan snarare att öka förståelsen för befintliga teorier. Enligt Bryman (2011, 

s. 26-28) utgår det deduktiva angreppssättet från befintliga teorier som stöd i de 

efterföljande observationerna och insamlingen av data. Författarna skriver vidare att det 

induktiva angreppssättet går åt motsatt håll, där man tar avstamp från observationer och 

resultat, för att sedan kunna generera teorier. 

 

Kvale et al., (2014, s. 238-239) menar att kvalitativ forskning ofta kännetecknas av ett 

induktivt angreppssätt, men att man även kan arbeta deduktivt, och använda enskilda 

fall för att testa generella teorier. Bryman (2011, s.29) menar att många kvalitativa 

undersökningar inte genererar några teorier, utan använder teorin som en bakgrund 

enligt det deduktiva angreppssättet. Som tidigare konstaterats utgår studien från teorier 

genererade från framför allt B2C kontexter, och syftar inte till att generera nya teorier i 

första hand, utan snarare om att applicera befintliga teorier i delvis nya kontexter. För 

att kunna besvara forskningsfrågan har jag därför valt att utgå ifrån en deduktiv ansats. 

 

 

2.5  Litteraturstudier 
För att samla in relevant teoretiskt underlag till studien, har jag i min litteraturstudie i 

huvudsak använt mig av fackgranskade vetenskapliga artiklar. Vid sökning av 

vetenskapliga artiklar har jag gjort sökningar i databasen Business Source Premier 
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genom EBSCO HOST. Denna databas har jag haft tillgång till genom Umeå 

Universitet. För att få ett mera tillförlitligt resultat att utgå ifrån har ett av sökkriterierna 

utgjorts av Peer reviewed, som anger att artikeln är fackgranskad. Bryman (2011, s. 

113) menar att man genom att identifiera nyckelbegrepp kan avgränsa studiens 

forskningsområde. För att finna relevanta artiklar har jag använt sökord så som; CRM, 

Customer Relationship Management, Implementation, B2B, Business-to-business, 

Strategy, Relationship Marketing, Customer relations & Management. Sökorden har 

sedan kombinerats på olika sätt i syfte att finna artiklar relevanta för studiens syfte och 

frågeställning. För att fördjupa mina kunskaper inom ett specifikt område har jag vidare 

undersökt referenslistor till artiklarna för att gå ämnet på djupet 

 

Jag har även i viss utsträckning använt mig av böcker i form av relevant studie litteratur 

inom specifika områden, för att få en djupare förståelse för koncept och teorier som 

exempelvis relationsmarknadsföring. Dessa böcker har dels funnits tillgängliga för mig 

genom Umeå universitetsbibliotek, och en del är sådana jag använt mig av som 

kurslitteratur tidigare under min utbildning vid Umeå Universitet.  

 

Arbetet med litteratursökning har pågått tills det att jag börjat upptäcka att artiklar och 

artikelförfattare börjar vara återkommande i en slags rundgång där författarna refererar 

till varandras verk, varpå jag upplevt en mättnad inom kunskapsområdet. 

 

 

2.6  Val av teorier och källkritik 
Eftersom att CRM är ett fenomen som grundar sig i företags vilja att bibehålla och 

stärka kundrelationen över tid, tar studien avstamp ifrån relationer och 

relationsmarknadsföring, där Grönroos (1999; 2000; 2003; 2008) genom åren varit 

tongivande. Även Atuahene-Gima et al., (2002), Doney et al., (1997) samt Palmatier et 

al., (2008) har bidragit till en ökad förståelse för kundrelationer och 

relationsmarknadsföring.  

 

Studiens identifierade problemområde som jag ämnar studera är hur fallföretaget inför 

en CRM implementering kan bryta ner CRM strategier igenom organisationen. För att 

kunna undersöka detta behöver studien klargöra dels vilka faktorer som är av betydelse 

vid en implementering av CRM, samt hur fallföretagets förutsättningar ser ut i 

förhållande till dessa faktorer. Litteraturstudier samt kartläggning av tidigare utförda 

studier ger indikationer på vilka förutsättningar som generellt är av betydelse vid en 

implementering av CRM. 

För att kunna öka förståelsen för vilka faktorer som har betydelse vid en 

implementering av CRM, måste CRM grundligt definieras. Därför ägnas en stor del av 

den teoretiska referensramen åt att definiera och förklara komplexiteten av CRM. Här 

har Payne & Frow (2005) och Finnegan & Currie (2010) varit viktiga för studien, då de 

genom sin forskning upparbetad modeller som dels beskriver olika perspektiv för hur 

CRM betraktas, samt vilka faktorer som är av betydelse vid en implementering av 

CRM.  

 

Thurén (2007, s. 17) menar att en kritisk granskning av materialet är viktigt i syfte att 

upprätthålla en god kvalitet. I studien har jag använt mig av artiklar som är 

fackgranskade, samt hela tiden strävat efter att finna primärkällan till varje teori och 

påstående.  
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3.  TEORETISK REFERENSRAM 
 

 

3.1  Inledning 
CRM har i tidigare forskning omnämnts vara en faktor till en reformering av området 

marknadsföring, som i och med sitt starka fokus på kundrelationen i grunden kan 

förändra vårt synsätt på marknadsföring (Day, 2004). Mithas et al., (2005) menar att 

företagets valda strategi avseende hantering av kundrelationen är grundläggande för att 

upprätthålla en konkurrenskraftig ställning på marknaden. Reimann et al., (2010, s. 329) 

rapporterar att i synnerhet inom standardiserade industrier, kan CRM vara nyckeln till 

en överlägsen strategisk positionering.  

 

Hollyoake (2009, s. 134) menar att i takt med att en marknad mognar, blir produkten 

mera standardiserad och produktattribut som kvalitet och funktionalitet blir 

hygienfaktorer. En ökad global konkurrens leder till att företagen måste erbjuda mer än 

bara en fysisk produkt för att verka konkurrensmässigt. Behovet av CRM har sin grund i 

den växande tjänstesektorn, där CRM ger företagen möjligheter att på en mängd olika 

sätt arbeta med tjänsternas komplexa egenskaper (Parasuraman et al., 1985). Grönroos 

(2008, ss. 419-421) menar att beroende av ledningens attityder samt graden av 

kundfokus, kan allt inom det traditionella tillverkningsinriktade perspektivet 

tjänstefieras, och att man genom att omdefinera företagets strategier, produkter, attityder 

och andra kritiska element i kundrelationerna, kan uppnå en ökad effektivitet och 

genom det skapa varaktiga konkurrensfördelar på marknaden. 

 

CRM är inget nytt fenomen, och många företag har redan någon form av CRM 

integrerat, inte minst inom tjänstesektorn, där kunden som medskapare av värde är mera 

påtagligt. Det finns emellertid fortfarande företag som inte varit mogna för detta, och 

som av olika anledningar ännu inte implementerad någon lösning för CRM. Dessa är 

sannolikt sådana som verkar med ett starkt prouktfokus, men som likväl kan ha ett 

behov av CRM. Att ställas inför en implementering av CRM idag, skiljer sig sannolikt 

åt att göra detsamma för 10 år sedan. Detta då forskningen på området hela tiden går 

framåt, samt då verkligheten hela tiden förändras, till exempel genom ändrade 

kundpreferenser. Det blir därför intressant att titta på hur ett omoget produktföretag bör 

närma sig CRM idag.  

 

Den teoretiska referensramen kommer att gå in på forskningen bakom Customer 

Relationship Management (CRM). Då befintlig forskning inom området är omfattande, 

och dessutom berör en mängd olika forskningsområden, kommer den teoretiska 

referensramen att följa med vissa avgränsningar. Då själva definitionen av CRM har 

stor inverkan på vilket forskningsområde som blir relevant, kommer studiens defintion 

av CRM att tydliggöras. Detta för att undvika att forskning som inte är relevant för 

studiens syfte används. Avsnittet är uppdelat i mindre delavsnitt, och börjar med att visa 

på vad vi vet om CRM sedan tidigare, för att sedan leda in på vad vi inte vet om CRM, 

samt argumentera för varför det behövs en studie till inom området. Därefter kommer 

jag att avslutningsvis presentera en modell för det teoretiska ramverk som studien vilar 

på.  
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3.2  Relationer 
Grönroos (2008, s. 48) väljer att definiera en relation som följande; ”en relation har 

utvecklats när kunden upplever att kunden och tjänsteleverantören eller tjänsteföretaget 

tänker på samma sätt”. Detta implicerar att företaget måste arbeta nära kunden, för att 

kunna förstå och uppfatta vad kunden behöver och hur kunden tänker. Grönroos (2008, 

s.46) menar att utan en rigid kunddatabas med fullständig information om kunden, 

saknar företaget förutsättningar att arbeta på ett relationsinriktat sätt. I syfte att komma 

närmare kunden och skapa en förståelse för kundens värdeskapande processer, blir 

CRM därför en viktig beståndsdel i relationen. 

 

Inom tjänstesektorn är det mer eller mindre självklart att tala om relationen som 

beståndsdel av den totala affären, detta utifrån att tjänster produceras och konsumeras 

samtidigt, och är således i direkt beroende av det gemensamma värdeskapande som 

kunden och företaget engagerar sig i (Grönroos , 2008, s. 41-41). Detta är emellertid 

inte självklart inom ett produktföretag med en mera produktbaserad syn. Inom denna 

syn tror man att det som kommer att göra företaget framgångsrikt, sitter i hur man leder 

processerna inne på fabriken, och kundfokuset blir därmed något sekundärt (Grönroos , 

2008, s. 44). Detta har dock förändrats och utvecklats med tiden, och Grönroos (2008, s. 

44) argumenterar för en tjänstefiering av de traditionella produktföretaget, som ett led i 

att möta den hårdnande konkurrenssituation som dessa företaget befinner sig inför. 

Grönroos (2008, ss. 262-263) menar vidare att det traditionella förhållningssättet med 

huvudsakligt fokus på produktens fysiska egenskaper är tämligen förlegat, och hör till 

en tid där produkten utgjorde det huvudsakliga värdet i interaktionen med kunden, 

exempelvis i den snabbt ökade efterfrågande efter andra världskrigets slut. Hollyoake 

(2009, s. 134) argumenterar också för att ett fokus på produktens fysiska egenskaper blir 

ointressant i takt med att marknader mognar och produkter standardiseras, och att det 

krävs något mer än bara produkt för att skapa konkurrensfördelar.   

Detta visar på vikten av relationen som kritisk beståndsdel i den totala affären, och 

föranleder ett behov av att utforska relationer ännu mera. Mycket har hänt sedan andra 

världskrigets slut, och företag måste idag förstå och hantera en föränderlig omvärld, för 

att kunna konkurrera på ett sunt sätt.    

 

 

3.2.1 Relationsmarknadsföring 
Tidigare forskning inom relationsmarknadsföring har visat på att tillit och engagemang 

för interorganisatoriska relationer utgör kritiska punkter för framgång (Atuahene-Gima 

et al., 2002, Doney et al., 1997, Grönroos, 1999, Hollyoake, 2009). Grönroos et al., 

(2008, s. 40-41) menar att relationsmarknadsföring är den traditionella 

transaktionsmarknadsföringens motsats, där relationsmarknadsföringen fokuserar på 

dynamisk samverkan för att främja gemensamt värdeskapande samt möjliggörandet av 

värde. I takt med att tiderna förändras och det faktum att kundens behov är föränderliga, 

blir också synen på marknadsföring förändrad. En ökad global konkurrens medför att 

valmöjligheterna för kunderna ökar. Detta medvetandegör i sin tur bland företagen 

vikten av att värna om kunden och kundrelationen, igenom till exempel användning av 

relationsmarknadsföring. 

 

Det finns dock emellertid viss kritik till en överanvändning av relationsmarknadsföring. 

Palmatier et al., (2008) menar att kunder, framförallt inom B2B-segmenten, har en 

varierad grad av relationsorientering, varför en del kunder regerar negativt till ett 
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företags vilja att bygga relationer. Författarna menar att alla kunder är unika med unika 

kravställningar på affären, varför en del uttrycker en vilja att anstifta djupa 

affärsrelationer, medans andra önskar en mera ytlig relation och kan i det närmaste bli 

förnärmad av ett relationsbyggande.  

Ahearne, et al., (2012) argumenterar för att relationer i en B2B kontext har en högre 

grad av komplexitet än motsvarigheten i en B2C kontext, och att kunskapen om 

kunderna uteslutande innehas av säljare och front-office personal hos respektive företag. 

Författarna hävdar vidare att på grund av deras kunskap samt den höga komplexiteten i 

kontexten, bör front-office personal inta en mer framträdande roll i det strategiska 

beslutsfattandet och införliva och använda kunduppgifter så som de finner lämpligt. 

Detta föranleder att företagen också bör beakta den interna relationen inom 

organisationen, i likhet med den externa relationen till kunden. Chan (2005, s. 33) 

menar att bristen på integration och samordning internt, kan leda till att organisationer 

misslyckas med att utnyttja kundinformation från olika kundberöringspunkter. 

Författaren menar vidare att olika interna informationskanaler har olika mål, och att 

detta kanske inte är opitmalt på en kundnivå. Grönroos (2008, s. 263) menar att de som 

arbetar med marknadsföringsstrategier och kundfokus på en marknadsavdelning, ofta 

har lite eller ingen direktkontakt med kunderna, medans de som är i daglig kontakt med 

kunderna saknar utbildning inom området samt ett genuint intresse för kunderna. Därför 

blir det intressant att studera vad gränssnittet internt har för struktur, samt de anställdas 

inställning till kunder och kundrelationen. 

 

Sammantaget visar ett ökat antal forskningsrapporter inom området 

relationsmarknadsföring, att värdet av kundrelationen bör medvetandegöras och 

utforskas vidare. Utvecklingen av modeller som exempelvis den traditionella 

marknadsföringsmixen, visar på att ett starkt kundfokus och fokus på relationer blir 

alltmer viktiga för företag som vill hävda sig på marknaden. Grönroos (2008, ss. 262-

264) menar att i dagens konkurrenssituation kommer marknadsföringsmixen som 

modell alltid att vara otillräcklig, då den inte tar hänsyn till de möjligheter och processer 

som ingår i kundrelationens livscykel. Författaren menar att modellen blir ett hinder för 

att kunna ägna sig åt det som verkligen är viktigt, det vill säga kundens dagliga 

aktiviteter och värdeskapande processer. 

 

 

3.3  CRM – Olika synsätt 
CRM definieras inom forskningen på en mängd olika sätt. Hunter et al., (2007, s. 17) 

menar att CRM kan verka både som företagets filosofi samt som ett tekniskt verktyg. 

Reimann et al., (2010, s. 329) betraktar CRM utifrån en affärsstrategi, snarare än som en 

teknisk hårdvara.  

Ahearne et al., (2012, s.117) rapporterar att majoriteten av forskare historiskt har valt att 

definiera CRM utifrån dess teknikaliteter, till exempel som en ren IT-lösning. Trots att 

majoriteten av tidigare utförd forskning betraktar CRM utifrån enbart tekniska aspekter, 

finns emellertid en tydlig trend som frekvent diskuteras inom forskningsområdet, där 

man är överens om att CRM bör betraktas ur ett holistiskt perspektiv och att det 

tekniska verktyget endast är en delkomponent i detta.  

 

För att kunna besvara studiens syfte, så är det relevant att beskriva och klargöra hur 

CRM definieras i denna studie. Detta då definitionen av CRM i stor uträcksning avgör 

vilken forskning som är relevant, där implementeringen av ett tekniskt verktyg 

exempelvis beskrivs med hjälp forskning inom informationsteknik, medans CRM i 
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termet av strategi, tar avstamp från bland annat relationsmarknadsföring. Payne & Frow 

(2005, s. 168) har genom sin forskning inom området utvecklat en modell, som i form 

av ett kontinuum sammanfattar de olika definitionerna av CRM till tre huvudsakliga 

synsätt. Författarna menar att det är viktigt att definiera CRM, inte minst för 

organisationen självt. Detta då själva definitionen påverkar hur organisationen 

accepterar och hanterar CRM (Payne & Frow, 2005, s. 168).  

Enligt modellen som syns nedan, utgör de olika perspektiven en konceptualisering av 

hur CRM kan betraktas.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: CRM-kontinuum. Egen illustration utifrån Payne & Frows modell (2005, s. 

168). 

 

 

Om man enligt Payne & Frow (2005, ss. 167-168) definierar CRM som något smalt och 

taktiskt, så är CRM en implementering av ett tekniskt verktyg. Där lägger man sin tilltro 

till att tekniken i form av exempelvis ett IT-system skall kunna utgöra stöd nog för 

medarbetaren i kundmötet. Detta till exempel genom att automatisera de ingående 

affärsaktiviteterna som exempelvis orderhantering, kund- och kontakthantering, 

informationsdelning, inventering, försäljningsprognosticering, anställdas prestationer 

etc. Författarna menar att det var i detta perspektiv som hela tanken med CRM en gång i 

tiden startade. Befintligt forskningsfält visar ocskå att detta perspektiv är det som 

förbluffande många än idag relaterar till.  

Trots att detta synsätt har visat sig vara ineffektivt och ofta leder till misslyckade 

implementeringar, anlägger företag inte sällan detta perspektiv vid hantering av CRM 

(Wilson et al., 2007; Ahearne et al., 2012; Finnegan & Currie, 2010)   

 

Ett annat synsätt som definierar CRM till något litet mera brett och strategiskt handlar 

enligt Payne & Frow (2005, ss. 167-168) om en implementering av en serie 

kundorienterade tekniska lösningar. Här betraktas IT-lösningen fortfarande som ett 

tekniskt verktyg, men genom en något mera komplex process än vid det tidigare 

synsättet, där den tekniska lösningen ses som något tämligen enkelt. Med detta synsätt 

blir IT-lösningen som en sammanhängande helhet, där samtliga av företagets olika 

funktioner samverkar genom systemet och där flera kundorienterade tekniska lösningar 

kan kooperera samtidigt.  

CRM är implementering 
av en serie 
kundorienterade tekniska 
lösningar. 

CRM är 
implementering av 
ett tekniskt verktyg. 
 

CRM är en holistisk 
syn på hanteringen 
av kundrelationer. 

Smalt och taktiskt Brett och strategiskt 
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Payne & Frow (2005, ss. 168-170) menar att om man väljer att definiera CRM som 

något brett och strategiskt, blir CRM istället en holistisk syn på hanteringen av 

kundrelationer. En slags strategisk vision som handlar om att utveckla lönsamma och 

långsiktiga relationer inom ett förutbestämt kundsegment, där data och information 

används till att dels förstå kunderna bättre, samt för samskapande av värde tillsammans 

med kunden. Detta är ett synsätt som föranleder en tvärfunktionell integration av 

processer som möjliggörs genom information, teknik och kontinuerliga anpassningar. 

Författarna menar att inom detta synsätt spelar inte tekniken i sig huvudrollen, utan en 

viktigare beståndsdel är människorna som befinner sig i processerna. Författarna 

argumenterar för att strategin därför bör genomsyra hela organisationen. 

 

Lancioni, Smith, & Stein (2009, s. 60) menar att ett CRM-system bör kunna identifiera 

faktorer som är viktiga för kunderna, främja en kundinriktad affärsfilosofi, utveckla 

effektiva kundhanteringsprocesser, hantera kunder och klagomål på ett tillfredställande 

vis och skapa en helhetssyn på kundförsäljning och service information. Finnegan & 

Currie (2010, s. 154) menar att företagens satsningar på CRM, ofta fokuserar i 

huvudsak på mjukvaran och på den tekniska aspekten, där CRM framstår som ett slags 

tekniskt verktyg för att hantera kunddata. Trots att många betraktar CRM som något av 

ett diffust datahanteringsverktyg, menar Lancioni et al., (2009, ss. 77-78) att företagets 

grad av kundcentrering beror av dess möjligheter att samla in bred och kvalitativ 

kundinformation, och att CRM blir betjänten som serverar företaget relevant 

information om kunden, och ser till så att informationen verkar tvärfunktionellt över 

samtliga av företagets mervärdesfunktioner. Det blir med andra ord problematiskt att 

implementera CRM för företag med låg grad av kundcentrering. 

 

 

3.3.1 CRM som teknologi 
En grundläggande förutsättning för att utveckla och genomföra effektiva 

marknadsföringsstrategier är en databas med högkvalitativ data gällande företagets 

kunder (Peltier, Zahay, & Lehmann, 2013, s. 1). Fokus för kundrelationshantering har 

utvecklats från klassisk kundnöjdhet, där kunden betraktas som mottagare av varor och 

tjänster, till värdeskapande för kunden där kunden betraktas som en aktiv deltagare i 

värdeskapandeprocessen (Chan, 2005, s. 38). Kvaliteten på den insamlade kunddatan 

har gått från att vara av en relativt simpel karaktär, till att samlas in tvärfunktionellt 

genom samtliga av kundens beröringspunkter med företaget, och återspeglar inte bara 

kundens behov genom beteende, utan även känslor och andra subjektiva ting (Peltier, 

Zahay, & Lehmann, 2013, s. 2). Trots att själva tekniken bakom CRM har utvecklats, 

leder drygt 70 procent av alla CRM projekt till antingen rena förluster, alternativt till 

ingen förbättring av företagets resultat (Chan, 2005; Reinartz et al., 2004; Ahearne et 

al., 2012). Forskningen visar att själva tekniken bara är en del av CRM, och räcker inte 

ensamt till för att CRM ska fungera i en organisation. Detta väcker frågor kring vilka 

faktorer, vid sidan av den rent tekniska aspekten, som är avgörande för 

implementeringens utgång. Här föds ett behov av studier som undersöker vilka faktorer 

som bidrar till en framgångsrik respektive misslyckad implementering av CRM i ett 

företag.     

 

Tidigare forskning tyder på att misslyckade implementeringar av CRM har visat sig ofta 

bero på oförmågan att underlätta och förbättra överföringen av kundinformation genom 

hela organisationen (Jayachandran et al., 2005; Kim et al., 2007; Verhoef et al., 2009). 
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Homburg et al., (2007) menar att vid implementering av CRM så har arbete med 

känslomässiga organisatoriska system som till exempel kundkultur, visat sig ha en 

större inverkan på slutresultatet än vad en förbättring av informationstekniska system 

har. Rogers et al., (2009, s. 230-231) betonar vikten av den anställde som entusiastisk 

användare av CRM för att nå framgång med implentering. Ostroff (1999) menar att vid 

implementering av CRM, bör organisationen ha en struktur som stödjer en 

anpassningsbar organisatorisk inlärningsprocess.  

 

Forskare förefaller tämligen eniga om att ett fokus enbart på den tekniska aspekten av 

CRM inte är gynnsamt för utgången av en implementering. Finnegan et al., (2010, s. 

155) menar att CRM måste betraktas utifrån ett övergripande strategiskt 

förhållningssätt, som innefattas av att i den ständigt föränderliga kontexten som företag 

inte sällan befinner sig i, hantera och utveckla relationen med kunderna. Författarna 

hävdar vidare att det i samband med en implementering av CRM är avgörande att 

människor från alla delar av verksamheten känner ett ansvar för en integrering av 

befintliga faktorer så som kulturer, processer och teknik. Chan (2005, s. 38) menar att 

en optimering av CRM i företaget endast kan ske om företaget är drivet av 

kundcentrerade mål som tar flera variabler mellan olika funktioner i beaktning, likt ett 

integrerat ramverk med ett holistiskt synsätt över organisationens alla funktioner. 

 

Då det sedan tidigare finns en stor mängd studier som behandlar CRM utifrån ett 

tekniskt hjälpmedel, men mera begränsat med studier som behandlar de mjukare sidorna 

av CRM, anser jag ett det finns ett adekvat behov av studier som behandlar CRM 

genom exempelvis kundkultur och interna organisatoriska förutsättningar. CRM handlar 

om kundrelationshantering, och finns det ingen kundkultur som stödjer ett aktivt 

relationsbyggande inom företaget så ser jag det som problematiskt att lyckas med en 

implementering, hur bra den tekniska mjukvaran bakom CRM än månde vara.  

 

 

3.4 Implementering av CRM  
I takt med en ökad användning av CRM bland företag, märks emellertid också en ökad 

skepsis mot CRM och vad det faktiskt har att erbjuda företaget i fråga om exempelvis 

lönsamhetsaspekter. Homburg et al., (2007) menar att chefer, till följd av att 

implementeringen av CRM ofta misslyckas, ifrågasätter det verkliga värdet av att 

använda sig av CRM. Författaren hävdar vidare att chefer måste vara medvetna om vad 

för slags drivkrafter till motivation som kunden besitter i fråga om kognitiva respektive 

känslomässiga, för att kunna utföra en effektiv resursallokering i förändringsprocesser 

som syftar till att öka företagets lyhördhet gentemot kundens faktiska behov. Författaren 

menar att bristen på denna kunskap riskerar leda till att resurser allokeras fel, och att 

exempelvis en implementering av CRM misslyckas. Därför bör chefer ta hänsyn till 

organisationens interna förutsättningar, snarare än fokusera på teknikaliteter vid 

implementering av CRM. 

Day (2004, s. 22) menar att företag enkelt kan omsätta grundläggande principer från 

relationsmarknadsföring för att skapa programvaran till ett CRM system, men att 

projektet ofta faller på att de mänskliga aspekterna av CRM inte har iakttagits. Detta 

visar på vikten av att ta hänsyn till interna mänskliga aspekter, så som exempelvis 

försäljarens roll i kundmötet.  

 

Finnegan et al., (2010, s. 153-155) hävdar att de flesta problem som uppkommer till 

följd av en implementering av CRM inte har sin grund i tekniska aspekter, utan beror 
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vanligen på aspekter som kan härledas till organisatoriska förändringar, eller att det 

föreligger olika syn på hur kundinformation skall hanteras inom organisationen. 

Författarna menar vidare att tekniken i sig potentiellt kan skapa ytterligare hinder, men 

att det som faktiskt skapar hinder för en övergripande integration ofta ligger i ett 

individuellt motstånd kombinerat med ett organisatoriskt motstånd. Ett organisatoriskt 

motstånd kan vara att det finns ett befintligt äldre system som måste migreras med det 

nya, eller att organisationen arbetar strategiskt i en annan riktning än vad CRM och 

kundhantering kräver. Ett individuellt motstånd kan utgöras av otillräcklig utbildning av 

tekniken, eller en allmän avoghet till förändringar överlag. Wilson et al., (2007, s. 771) 

menar att eftersom att IT-projekt ofta är föränderliga över tid, blir målet med CRM 

rörligt och på så vis problematiskt att hantera. Finnegan et al., (2010, s. 154) menar att 

förändringsarbete i sig är problematiskt och leder sannolikt till en del motstånd från 

berörda parter, detta då människor inte är benägna att utan motivation befinna sig 

utanför sin bekvämlighets zon. Rogers et al., (2009, s. 221-222) hävdar att det finns två 

huvudsakliga hinder för ett framgångsrikt genomförande av CRM; det ena beskriver 

kundens behov av att känna ett mervärde med systemet, det andra beskriver att den 

anställde som förväntas använda systemet, måste förstå och inbegripa vilka fördelar och 

vilken nytta systemet frambringar för dem som individer. De menar att en kritisk punkt 

blir huruvida personalen som arbetar med CRM känner ett engagemang över sin uppgift 

eller inte. Författarna menar vidare att chefer kan välja att definiera CRM på olika sätt, 

men de kan inte agera i isolation från omvärlden och den övriga organisationen om de 

vill lyckas med implementeringen. Det blir med andra ord kritiskt att föra ett strategiskt 

resonemang kring CRM från ett ledningsperspektiv för att kunna lyckas med en 

implementering. 

 

Finnegan et al., (2010, s. 153) menar att det fordras en djupare förståelse för integrering 

av interna faktorer såsom kultur, process, människor och teknologi. Rogers et al., (2009, 

s. 222) betonar vikten av att den enskilda anställde har ett aktivt engagemang I sitt 

dagliga arbete med CRM. Lancioni et al., (2009, s. 60-62) menar att framgångsreceptet 

för en lyckad implementering i själva verket handlar om en tvärfunktionellt integrerad 

strategi, där samtliga av företagets funktioner tillsammans skapar en holistisk syn på 

försäljning och annan service information som rör kunderna. Steel et al., (2013) hävdar 

å sin sida att varför CRM inte lever upp till förväntningarna beror på att dess utfall inte 

har kunnat mätas eller ens identifierats, och att detta föranleder att det i CRM projekt 

bör vara möjligt att mäta förändringar i till exempel relationer, försäljningsnivåer eller 

en ökad kundlojalitet. Detta för att kunna jämföra med eventuella förväntningar, samt 

analysera varför implementeringen lyckades respektive misslyckades.   

 

Befintlig forskning visar att en kritisk punkt i implementeringen av CRM har att göra 

med hur den integreras och mottas internt av organisationen. Därför kommer denna 

studie att vara fokuserad på organisatoriska aspekter som bland annat innefattas av 

tidigare nämnda faktorer så som kultur, process och människor. Jag kommer nedan att 

redogöra för vart och ett av dessa faktorer, samt ge läsaren en djupare insikt om 

organisation samt organisatoriska förändringar.  
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3.4.1 Strategisk implementering av CRM  
Eftersom att företag konkurrerar mot varandra med olika affärsstrategier, kommer också 

innebörden av CRM, samt motiven till att implementera det, att variera från företag till 

annat (Wilson, Clark , & Smith , 2007, s. 782). Om ett företags struktur och mognad 

kraftigt varierar, ter det sig sannolikt att CRM blir något flerdimensionellt som bör 

hanteras utifrån det specifika företagets aktuella förutsättningar. Som tidigare nämnts, så 

bör CRM enligt Payne & Frow (2005, ss. 168-170) definieras som något brett och 

strategiskt; en holistisk syn på kundhantering som anger hur företaget ska arbeta med 

sina kundrelationer. 

 

Finnegan & Currie (2010) antar i sin forskning ett holistiskt perspektiv på CRM, där de 

menar att problemen och de många misslyckade försöken att implementera CRM beror 

på att företagen betraktar CRM som ett tekniskt verktyg. Författarna menar (Finnegan & 

Currie, 2010, s. 155) att eftersom att CRM har sin grund i företagens vilja att 

omstrukturera sig runt kunden och bli mera kundcentrerad, och gå från en transaktions – 

till en värdebaserad marknadsföringsstrategi, måste CRM också betraktas som en 

pågående utvecklingsprocess i syfte att uppfatta och förstå kundernas behov bättre för 

att minska kundomsättningen och behålla de kunder man har. Författarna menar vidare 

att CRM handlar om en övergripande organisatorisk strategi, snarare än en 

teknikutveckling eller en smal teknisk strategi. Denna övergripande strategi behövs för 

att främja en enhetlig kundservice och för att inom organisationen kunna anlägga ett 

standardiserat tillvägagångssätt att hantera kunder och kundrelationer på. Relationer 

som är både föränderliga och kräver kontinuerlig anpassning som svar på förändrade 

behov. Finnegan & Currie (2010, s. 155) jämför ett företag som klarar av att hantera 

detta på ett bra sätt som en väl repeterad orkester.  

 

Mot denna bakgrund har Finnegan & Currie (2010, s. 163) presenterat en modell som 

beskriver sambanden mellan de olika ingående delkomponenterna i en övergripande 

strategi för CRM. Modellen som visas nedan, möjliggör analys och kartläggning av det 

specifika företagets hinder och möjligheter avseende att utveckla en övergripande 

strategi för CRM.  
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Figur 2: Flerdimensionell CRM strategi. Egen översättning från Finnegan & Curries 

(2010, s. 163) modell; ”Interrelations between affordance, weighting, interoperability 

and evolution in our multi-layered approach” 

 

Författarna refererar affordance till hur människorna som befinner sig i en miljö, på 

egen hand kan finna obegränsat med möjligheter att leva i den. Exempel på detta kan 

vara hur vi använder exempelvis outlook väldigt olika, trots att programmet eller miljön 

är statisk. Dessa obegränsade möjligheter kan ses av individen både som begränsningar 

och möjligheter, och rör sig hela tiden dynamiskt över de fyra olika skikten; Kultur, 

Process, Människor & Teknik. 

Genom att studera företaget utifrån denna flerdimensionella strategi, menar författarna 

att det blir möjligt att urskilja områden där det föreligger brister, och sedan sätta in 

åtgärder för att balansera upp dessa.  

 

Men eftersom att företagets kontext sällan är särskilt homogen, bör CRM modeller som 

hjälpmedel till implementering granskas mot organisationen för att kunna överväga 

vilka delar av modellen som skulle leda till förbättringar för den specifika 

organisationen (Wilson, Clark , & Smith , 2007; Finnegan & Currie, 2010). 

 

 

3.4.2 Organisatorisk CRM  
Ahearne et al., (2012, s. 119-120) talar om en så kallad Top-Down strategi, som 

karaktäriseras av att val av strategi genomförs på en högre nivå i organisationen, och 

sprids sedan lägre ner i hierarkin, där exempelvis en marknadsenhet kommunicerar 

strategin och eventuella önskvärda beteenden eller handlingar till försäljningschef som 

vidare kontrollerar att säljkåren, som är bundna att följa i större eller mindre 

utsträckning, efterlever besluten tagna på ledningsnivå. Författarna rapporterar att detta 

tillvägagångssätt inte sällan upplevs av högsta ledning inneha en hög verkningsgrad, 

men faktum är strategierna riskerar att inte nå ut effektivt genom organisationen vid 

användande av top-down strategi. I takt med att processen rör sig framåt kan 

förutsättningarna för målstrategin förändras, dessa förändringar kan leda till att företaget 
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Högre kompetenskrav 

Ökad komplexitet 

Säljaren äger kontrollen 

Lägre kompetenskrav 

Minskad komplexitet 

Organisationen äger kontrollen 

arbetar vidare med en strategi baserad på en ofullständig bild, vilket i sin tur kan leda 

till ett misslyckande. Författarna hävdar vidare att en fördröjd reaktion till nyuppkomna 

påverkansfaktorer kan betyda skillnaden mellan framgång och misslyckande, och att en 

top-down strategi inte integrerar säljkåren fullt ut och eliminerar således kritisk 

information och återkoppling som egentligen borde tillhandahållas av de anställda som 

hanterar kundrelationen på olika sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Organisatoriska CRM-strategier. Egen illustration utifrån Ahearne et al., 

(2012) 

 

I en så kallad bottom-up CRM strategi, läggs enligt Ahearne et al., (2012, s. 119-120) 

tonvikten på att involvera de individuella komponenterna hos alla berörda parter inom 

organisationen för att anlägga en holistisk vy av problemet. På så vis blir det möjligt att 

införliva kundstrategi planering insamlat från frontline personal, implementera 

systemförbättringar och kunskap om kundens behov på samtliga nivåer i en 

organisation. Författarna menar att strategin tar hänsyn till och nyttjar den viktiga 

kunskap som finns bland säljare och frontline personal - organisationens gräsrötter.   

En top-down strategi tillåter inte samma grad av anpassningsförmåga av processen där 

säljaren genom interaktion med kunden samlar in och använder information i syfte att 

öka kundnöjdheten, utan säljarens hjälp blir det svårt att betrakta behoven hos enskilda 

kunder (Ahearne et al., 2012, s. 121). 

 

Som tidigare konstaterats har Finnegan et al., (2010, s. 153-155) genom sin forskning 

kommit fram till att problem som uppkommer till följd av en implementering av CRM, 

oftast beror på aspekter som kan härledas till organisatoriska förändringar. Genom sin 

definition av CRM menar Ahearne et al., (2012, s. 119) att försäljarens roll i CRM bör 

framhävas, i synnerhet när det kommer till mera komplexa affärsmiljöer, dit exempelvis 

B2B ofta hör. Rogers et al., (2009, s. 230-231) vidhåller vikten av den anställde som 

entusastisk användare av CRM för att lyckas, medan Matanda et al., (2013, s. 1047) 

menar att för att kunna nå ut med organisatoriska mål krävs att den interna relationen 
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med den anställde behandlas med samma ömsesidiga respekt som själva kundrelationen. 

Mithas et al., (2005) menar att företagets valda strategi avseende kundhantering är 

kritiskt i fråga om att skapa konkurrensfördelar, och Ahearne et al., (2012) menar att 

vilken strategi företagen väljer att använda sig av för att anta en CRM strategi, 

dramatiskt kan påverka utgången av det strategiska arbetet. Hunter et al., (2007, s. 17) 

hävdar att processen med att implementera CRM i en organisation kräver sådan 

kompetens som endast människor har och som tekniken inte kan ersätta, även om dessa 

människor ofta använder olika tekniska verktyg för att kunna genomföra en CRM 

strategi. Detta visar att de organisatoriska aspekterna av CRM sannolikt har en stor 

påverkan på implementeringens utgång.  

 

 

3.4.3 Kundmötet  
Grönroos (2008, s. 46) menar att företag bör sträva efter att komma så nära kunden som 

det bara är möjligt, för att på sätt kunna ge kunden en individanpassad service. Ahearne 

et al., (2012, s. 127) vidhåller att inom industriell B2B försäljning, ligger grunden för 

kundkännedom och särskild expertis om kunderna hos den enskilde försäljaren. Rapp et 

al., (2008) menar att personlig interaktion möjliggör för säljaren att samla relevant 

information om kunden och kundens behov, för att på så vis kunna förutse kundens 

reaktioner och tillhandahålla specifika lösningar på kundens varierande behov. Detta 

implicerar att ett bottom-up perspektiv, där organisationen drar nytta av den kunskap 

som finns hos front-office personal, kan vara fördelaktigt vid en implementering av 

CRM. 

Palmatier et al., (2008, s. 174) menar att om kunder inte söker efter ett djupare 

relationsutbyte, eller att kostnaderna för dem i samband med att bygga upp och 

upprätthålla relationen inte överstiger den upplevda nyttan, så finns det en risk för att 

kunderna reagerar negativt på säljarens användning av relationsmarknadsföring. 

Grönroos (2008, s. 46) betonar vikten av förtroendefull samverkan mellan kunden och 

front office personal. Det finns med det sagt individuella skillnader som bör iaktagas 

med avseende på hur kunderna ställer sig till användning av relationsmarknadsföring. 

Eftersom att särskild expertis angående kunden i regel finns hos den enskilde säljaren, 

blir detta ytterligare ett argument till att använda sig av en bottom-up strategi vid 

implementering av CRM strategier.  

 

Ostroff (1999) talar om en ”horisontell” lärande organisation som bygger på att 

förståelsen för strategiska frågor integreras genom samtliga av organisationens aktuella 

funktionsområden. Jag anser genom det  att en ökad intern samverkan och en utveckling 

av interna kontaktytor blir relevant, i syfte att skapa förståelse och lära av varandra och 

på så sätt kunna anlägga ett holistiskt arbetssätt för att kunna implementera CRM 

genom organisationen. Om organisationen inte omfattas av en lärandekultur uppstår 

barriärer mellan olika funktioner, vilket i sig utgör ett hinder för en implementering av 

CRM (Homburg et al., 2008; Payne et al., 2005). Därtill framhåller Ostroff (1999) 

vikten av en anpassningsbar organisation vid implementering av CRM. Detta stödjer 

användandet av en bottom-up strategi som fördelaktigt vid implementering av CRM.  

 

 

3.5 Studiens perspektiv  
Genom att placera dessa olika strömningar i studiens kontext, kan jag mot bakgrund av 

studiens forskningsfråga samt syfte avgöra vilket perspektiv som är mest relevant. 
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Eftersom att denna studie ämnar skapa förståelse för interna förutsättningar vid 

implementering av CRM strategier, kommer studien att behandla CRM utifrån ett 

övergripande strategisk resonemang som innefattas av interna faktorer så som strategi, 

organisation, anställda och ledning. Studien ämnar inte undersöka förutsättningar för 

implementering av CRM som hårdvara och IT-system, utan snarare som strategi för 

hantering av kundrelationer. Därför har jag valt att i studien definiera CRM i enlighet 

med Ahearne et al., (2012, s.119) definition av CRM; ”The process of capturing 

customer information and developing an appropriate strategy in consultation with the 

salesperson in order to optimize sales performance”.  

Definitionen hör till perspektivet CRM som strategi, och lämpar sig väl för studiens 

syfte. Detta på grund av att jag dels önskar betrakta CRM utifrån ett övergripande 

strategisk resonemang för att möjliggöra att skapa en förståelse för vilka interna 

förutsättningar till implementering av CRM som existerar inom organisationen, samt för 

att jag genom ett medarbetareperspektiv vill betona försäljarens roll i kundmötet och 

allmän grad av relationsorientering som kritiska interna förutsättningar för en 

framgångsrik implementering av CRM. 
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3.6 Teoretisk modell för studien  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figur 4: Teoretisk modell för studien. 

 

Modellen visar det ramverk som studien är uppbyggd på. Baserat på tidigare forskning 

inom området, som har visat på olika tänkbara orsaker till varför en implementering har 

misslyckats, har jag sammanfattat olika teoretiska strömningar som är relevanta för 

studiens syfte. Variabler som påverkar implementeringen av CRM, har sammanfattats 

under tre huvudkategorier; Strategi – Stragin från ledningen, Organisation – Vad 

nuvarande organisation stödjer samt Anställda/ledning – Vad människor är kapabla att 

göra. Studien ämnar undersöka vilka faktorer som har betydelse vid en implementering 

av CRM, och modellen illustrerar hur jag i studien undersöker strategiska åtgärder inför 

en implementering av CRM.  
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4.  PRAKTISK METOD 
 

 

4.1  Val av datainsamlingsteknik  
Bryman (2011, s. 412) menar att kvalitativa intervjuer är den vanligaste metoden för 

insamling av data inom kvalitativ forskning. Johannesson & Tufte (2003 s. 97) menar 

att det är möjligt att genomföra kvalitativa intervjuer mer eller mindre strukturerat, där 

den ena ytterligheten utgörs av strukturerade intervjuer, och den andra ytterligheten är 

ostrukturerade intervjuer. Författarna menar vidare att en strukturerad intervju 

genomförs med fasta frågor som ställs enligt förutbestämd ordningsföljd. En av 

fördelarna enligt författarna är att en slags standardisering av intervjuns struktur 

underlättar efterföljande analys, men att en nackdel samtidigt blir att strukturen låser 

respondentens eventuella svarsalternativ, och begränsar möjligheterna till att uttrycka 

sina åsikter fritt. Hos den andra ytterligheten som kallas för ostrukturerade intervjuer, 

där är frågeformuleringar och ordningsföljd ej på förhand bestämt, varpå intervjun får 

mera av en informell samtalskaraktär (Johannesson & Tufte 2003 s. 97). En 

ostrukturerad intervju, eller fokuserad intervju som den också ibland kallas,  medför en 

flexibel svarshållning, vilket i sig kan innebära en komplex efterföljande analys och 

med vissa svårigheter att jämföra svar (May, 2011, ss. 160, 164-165).  

Däremellan finns semi-strukturerade intervjuer, som använder tekniker från både 

strukturerade samt ostrukturerade intervjuer, men där intervjuaren i regel följer ett slags 

frågeschema med en varierande ordningsföljd (Bryman 2011 s. 206).  

 

Studien ämnar fånga upp de anställdas subjektiva upplevelse av verkligheten. Utifrån 

studiens syfte har jag noga övervägt eventuella för och nackdelar med de olika 

datainsamlingsteknikerna avseende intervjuer, och kommit fram till att jag ser vissa 

risker både med att använda strukturerade samt ostrukturerade intervjuer. En risk med 

att använda sig av en strukturerad intervju, är att det inte lämnas utrymme nog för 

respondenten att tydligt kunna redogöra för sin uppfattning. En ostrukturerad intervju å 

andra sidan, ger respondenten stora möjligheter att själv styra intervjun, vilket i sig kan 

leda till att jag som intervjuare får höra mycket som jag inte är intresserad av, och som 

inte svarar mot studiens syfte. Dessutom kan en ostrukturerad intervju ge väldigt olika 

berättelser, vilket kan göra att det blir svårt att jämföra respondenternas svar. 

 

Jag har sedan beslutet att använda mig av kvalitativa intervjuer i studen, förberett mig 

genom litteraturstudier för att förvärva kunskaper inom ämnet, samt ställt olika källor 

mot varandra för att på så sätt nyansera mina kunskaper och vara bättre förberedd vid 

själva intervjutillfället. May (2011, ss. 159-160) menar att använda sig av intervjuer 

som teknik för insamling av data möjliggör en god och nyanserad insikt i människors 

upplevelser. Författaren hävdar vidare att för att kunna erhålla god data från intervjun 

fordras dock att intervjuaren har insikter kring tekniken i fråga om förvärvade 

kunskaper samt hur intervjuaren förhåller sig till intervjun. Bryman (2011, s.414-415) 

menar att den kvalitativa intervjun varierar utifrån hur intervuaren väljer att förhålla sig 

till den, och att det bör accentueras hur respondenten upplever frågorna. Johannesson & 

Tufte (2003 s. 98) menar att den som intervjuar påverkar alltid respondentens svar. 

Detta är något jag har varit medveten om under datainsamlingen, och försökt att 

minimera påverkan av. 
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Som tidigare konstaterats, ser jag vissa risker dels med att använda strukturerade 

intervjuer, men även med ostrukturerade intervjuer. För att säkerställa att samtliga 

ämnen tas upp, samt för att möjliggöra jämförelser och slutsatser, har jag har utifrån 

studiens syfte valt att arbeta med semi-strukturerade intervjuer och en strukturerad lista 

med frågeställningar.  

Genom att använda en semi-strukturerad intervju möjliggör jag en flexibel och 

avslappnad intervju, samtidigt som den insamlade datan kan generera givande 

jämförelser i analysen av materialet. May (2011 s. 180) menar att forskare inte sällan 

föredrar strukturerade eller semi-strukturerade intervjuer, på grund av att svaren blir 

delvis enhetliga, vilket möjliggör meningsfulla jämförelser. Studiens ämne är därtill så 

pass väl avgränsat och tydligt, varför en ostrukturerad intervju med en mera allmän 

karaktär inte skulle gynna studiens frågeställningar särskilt. Bryman (2011 s. 416) 

menar att studier som har ett explicit fokus med specifika frågeställningar, i regel 

gynnas den semi-strukturerade intervjun. Därför anser jag att semi-strukturerade 

intervjuer vore en fördelaktig datainsamlingsteknik, för att på bästa sätt samla in data 

som är relevant för studien. 

 

4.2  Urval  
Studien ämnar undersöka vilka interna förutsättningar som är av betydelse vid en 

implementering av CRM. Då samspelet mellan olika funktioner säger något om de 

interna förutsättningarna, kommer respondenter både från front-office och back-office 

att intervjuas. Tidigare forskning tyder på att misslyckade implementeringar av CRM 

har visat sig ofta bero på oförmågan att underlätta och förbättra överföringen av 

kundinformation genom hela organisationen (Jayachandran et al., 2005; Kim et al., 

2007; Verhoef et al., 2009). Det är därför viktigt att organisationens berörda funktioner 

är samspelta, och att kommunikationen och kunskapsöverföringen fungerar på ett bra 

sätt.  

 

4.2.1 Val av fallföretag  
 

Befintlig forskning ter sig motstridig avseende implementering av CRM i en B2B 

kontext. Forskning visade bland annat att själva tekniken bakom CRM kontinuerligt 

utvecklats, samtidigt som CRM projekt i majorieten av fallen inte leder till någon 

förbättring av företagens resultat (Chan, 2005; Reinartz et al., 2004; Ahearne et al., 

2012). Här ser jag en god möjlighet till att lämna ett teoretiskt bidrag med studien.  

 

För att studien skall kunna bidra till forskningsfältet, samt därtill erhålla en praktisk 

relevans, har jag ställt vissa kriterier för val av företag. De kriterier som skulle vara 

uppfyllda vid val av företag var: 

 

- Skall verka inom en traditionell bransch, gärna med ett tydligt produktfokus. 

 

- Skall verka inom en konkurrensutsatt bransch, där företaget i fråga behöver hitta 

nya medel att konkurrera med än som tidigare enbart produkten.  

 

- Skall verka inom B2B, och verka i en kontext med regelbunden kundkontakt. 

  

- Företaget skall inte ha någon form av CRM implementerat i dagsläget 
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Efter att ha sammanställt kriterierna kom jag snart fram till att en lämplig bransch att 

leta i vore inom tillverkningsindustrin, som ofta verkar inom B2B och har ett tydligt 

fokus på de tekniska aspekterna av den specifika produkten som tillverkas  

Då studien ämnar undersöka vilka interna förutsättningar som är av betydelse inför en 

implementering av CRM, blir det naturligt att fallföretaget behöver uppfylla kriteriet att 

inte ha någon form av CRM implementerat i dagsläget. Genom min förförståelse känner 

jag till att traditionella branscher med ett tydligt produktfokus, inte sällan betraktar 

produkten i sig som bärare av affären, genom exempelvis sina tekniska fördelar 

gentemot konkurrenterna. Därtill verkar det inom befintlig forskning inom området 

finnas begränsat med studier som visar på hur ett traditionellt och konservativt företag 

inom tillverkningsindustrin skall kunna förbereda sig på en effektiv implementering av 

CRM.  

 

Det finns dock exempel inom tillverkningsindustrin där denna typ av organisatorisk 

mognad redan existerar i hög grad. Ett exempel på detta är fordonsindustrin, som är en 

relativt mogen bransch avseende implementering av CRM, där de stora företagen, i alla 

fall inom B2C, ofta har någon form av CRM implementerat sedan tidigare. För att hitta 

en mera traditionell bransch, där CRM fortfarande inte riktigt gjort sitt inträde, 

upptäckte jag genom min förförståelse att det inom skogsindustrin fanns relevans för 

studien.     

Jag kontaktade ett för studien lämpligt företag inom skogsindustrin. Företaget i fråga är 

ett globalt företag som tillverkar skogsmaskiner, och visade sig vara intresserade av min 

studie utifrån att de i dagsläget inte har någon form av CRM implementerat. Företaget 

visade sig vara intresserad av en implementering av CRM, arbetar sedan tidigare med 

kundkategorisering i viss utsträckning, dock inte i format av CRM. Med viss hjälp från 

företaget, formulerade jag sedan ett uppdrag med teoretisk och praktisk relevans.  

 

Fallföretaget är som sagt ett globalt företag, men eftersom att det kan finnas skillnader 

mellan den svenska marknaden kontrar den internationella, är studien avgränsad till den 

svenska marknaden. 

 

På fallföretaget vill jag undersöka vilka faktorer som är av betydelse vid 

implementeringen av CRM i organisationen. Eftersom att utgångspunkten handlar om 

organisation och eftersom att fallföretaget verkar inom B2B, så kommer mitt fokus i 

studien att ligga på de interna förutsättningarna för en implementering av CRM 

strategier i en B2B kontext. Mera specifika ämnen är organisation och ledning, säljarens 

roll i kundmötet, relationsperspektiv samt relationsmarknadsföring. Min förhoppning 

med studien blir naturligtvis också att resultatet ska bära med sig en praktisk betydelse 

för fallföretaget. 

 

4.2.2 Val av respondenter  
Eftersom att jag har arbetat åt fallföretaget på olika positioner, har jag haft förmånen att 

kunna skapa viss insikt i hur den vardagliga verksamheten med det operativa arbetet ser 

ut, samt till viss del hur man arbetar med strategiska frågor. Denna förståelse kan 

underlätta vid val av respondenter, men kan samtidigt också bidra till att objektiviteten 

ifrågasätts. Utifrån att jag idag har en position i företaget, kan det också finnas vissa 

förväntningar som kan medföra att respondenterna exempelvis säger sådant som de tror 

att jag vill höra, alternativt att de inte känner sig bekväma nog att säga allt de egentligen 

vill säga. Jag är medveten om att det faktum att jag är en del av organisationen, kommer 

att påverka både urvalet och datainsamlingen, jag bär också med mig denna 
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medvetenhet när jag gör mina strategiska val. Johannesson & Tufte (2003, s. 84) menar 

att det i en kvalitativ ansats ofta görs ett strategiskt val, där forskaren utifrån lämplighet 

för studien och forskningsfrågan, väljer ut vem som ska delta i undersökningen. Bryman 

(2011, s. 350-351, 392) menar att forskaren vid urval inom kvalitativ forskning, inte 

sällan använder ett så kallat målstyrt urval. Författaren menar vidare att denna typ av 

urval innebär ett icke-sannolikhetsurval, och är mångfasetterat i fråga om 

tillvägagångssätt, men att det i huvudsak handlar om att respondenterna väljs ut baserat 

på studiens syfte.    

 

För att så effektivt som möjligt kunna svara mot studiens syfte, har jag i studien använt 

mig av ett målstyrt urval. Grundkriteriet för urval av respondenter har varit att samtliga 

skulle ha någon form av kundkontakt, alternativt inblandning i företagets 

kundrelationshantering på ett eller annat sätt. Samtliga av de utvalda respondenterna är 

sådana som jag tror kan bidra med något till besvarandet av studiens forskningsfråga. 

Då jag själv har arbetat inom organisationen, har jag med tiden upparbetat en viss 

kännedom om populationen, vilket i sin tur varit fördelaktigt i studiens målstyrda urval. 

Bryman (2011, s. 351, 392) menar att ett bekvämlighetsurval kan göras genom att låta 

individer inom populationen som intresserar sig för studien få delta, medan ett målstyrt 

urval handlar om ett mera aktivt sökande bland personer inom populationen som är 

relevanta för studiens forskningsfråga.  

 

Eftersom att studien syftar till att identifiera hinder och drivkrafter, samt att tidigare 

forskning visat på ett glapp i kommunikationen vid implementering av CRM, ansåg jag 

att det var lämpligt att intervjua personer dels från huvudkontoret, samt från olika 

serviceanläggningar runt om i Sverige. Detta för att få en bredare och djupare insikt i 

hur medarbetare upplever förutsättningarna för en implementering av CRM inom 

företaget. Bryman (2011, .s. 350-351) menar att det vid användning av målstyrda urval 

inom kvalitativ forskning, inte sällan förekommer olika urvalsnivåer, där exempelvis ett 

antal företag är en nivå, och ett antal anställda på olika nivåer inom respektive företag 

blir en annan nivå. Utifrån det anser jag att de olika nivåerna kommer att kunna bidra 

positivt till att besvara studiens syfte. 

 

Utifrån organisationsschema och arbetsbeskrivning, kom jag fram till att sju stycken 

utvalda respondenter sannolikt skulle kunna bidra med erforderlig data. Bryman (2011, 

s. 436-437) menar att det är är svårt att på förhand veta hur många intervjuer som är 

lämpligt för att uppnå teoretisk mättnad, men att man generellt kan säga att desto fler 

jämförelser mellan olika grupper i urvalet, samt hur stor omfattning studien har, desto 

fler intervjuer kommer att behöva utföras. Studien har en tydlig avgränsning till ett 

företag, samt har som ambition att utföra jämförelser mellan endast två olika grupper i 

urvalet. Det är mot bakgrund av det som studien initialt riktar in sig på att intervjua sju 

stycken respondenter. Detta kan emellertid behöva revideras, till dess att en mättnad 

uppstår. 

 

 

4.3  Kategorisering av respondenter  
Samtliga av de sju respondenterna som jag har intervjuat har på ett eller annat sätt en 

koppling till det förmånsprogram som fallföretaget nyligen lanserat, som en del i deras 

strategi för ett utökat kundhanteringssystem. De medarbetare som arbetar front-office 

har naturligt en mera praktisk sida av det hela, medans back-office representerar 

strategin bakom det hela. Då det utifrån studiens syfte, kan vara intressant att titta på 
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skillnader och likheter grupperna emellan, samt hur de två olika grupperna verkar 

kommunicera med varandra, har jag valt att gruppera de två olika grupperna och 

benämna dem som front-office respektive back-office.  

 

Frågorna till back-office går lite djupare in på affärsstrategier och exempelvis vilka 

hinder respektive svårigheter som finns för att uppnå en ökad grad av 

relationsorientering. Det blir också en fråga om resurser, - om respondenten upplever att 

företaget gjort ett tillräckligt finansiellt åtagande beträffande arbetet med 

kundrelationsorientering.  

Frågorna till front-office behandlar strategi ur ett mera operativt hänseende. Där ställs 

direkta och praktiska frågor kring kundrelationshantering och om hur och varför kunden 

värdesätter företaget på det sätt som den gör idag.  

 

 
Figur 5: Kategorisering av respondenter 

 

Front-office gruppen representeras av Elisabeth, Torsten och Lotta. Samtliga är 

kundansvariga eller reservdelssäljare ute på någon av företagets anläggningar runt om i 

Sverige. De har alla dagligen en direkt form kundkontakt, både fysiskt samt genom mail 

och telefon. De är alla företagets ansikte utåt, och blir således också dem som ska 

använda sig av förmånsprogrammet ut mot kunderna, samt implementera den 

förändring som situationen kräver.  

 

Back-office gruppen representeras av Kristina, Henrik, Börje & Hellen. Samtliga 

respondenter i denna grupp har högre ställning inom företaget, och arbetar strategiskt 

med utveckling och uppföljning kundrelationshantering samt även med 

förmånsprogrammet.  

 

4.4  Utformning av intervjuguide  
Bryman (2011 s. 206, 415) menar att när forskaren använder sig av en flexibel 

intervjuprocess som till exempel en semistrukturerad intervju, följer hen en lista över 

specifika teman som ska behandlas, en så kallad intervjuguide. Där ställs frågorna i en 

ej förutbestämd ordning, även om frågorna i stort sett kommer att följas i en likvärdig 

ordning. Författaren menar vidare att intervjuaren kan använda en strukturerad lista med 

frågeställningar för att täcka in ämnet och bättre kunna besvara studiens frågeställningar 

(Bryman 2011 s. 419). 

 

En intervjuguide ska inte betraktas som ett frågeformulär, utan mera som ett stöd för 

intervjun, innehållandes teman och generella frågeställningar, samt underfrågor som kan 

bidra till fördjupning av temat (Johannesson & Tufte 2003 s. 98).  

Företaget

Back-
Office

Kristina Henrik Börje Hellen

Front-
Office

Elisabeth Torsten Lotta
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Intervjuguiderna i denna studie är uppbyggda på sex olika teman med relativt generella 

frågeställningar, samt ibland även med underfrågor. Temana är utarbetade utifrån 

studiens teoretiska referensram, och har utgått ifrån ämnena; strategi, organisation samt 

anställda och ledning.  För att underlätta inhämtning av data förbereddes två olika 

intervjuguider, en för medarbetare (front-office), samt en för ledning huvudkontor 

(back-office). De två olika intervjuguiderna bygger på samma teman, men jag har låtit 

formulera om frågor som jag ansett passande för respektive tillfälle och intervjuperson. 

Detta gjordes för att underlätta inhämtning av data och därmed bättre kunna ge svar 

studiens syfte. Bryman (2011, s. 419) menar att temana skall vara relevanta i 

förhållande till studien, och frågeställningarna skall formuleras på ett sådant sätt så att 

det underlättar inhämtning av data. Författaren menar vidare att exempel på detta är att 

temana ska följa naturligt på varandra och att språket alltid skall anpassas utifrån 

respondenterna (Bryman 2011, s. 419) 

 

Innan intervjuerna skulle påbörjas, genomfördes två testintervjuer för att säkerställa att 

frågor och formuleringar var uppställda på ett sådant vis att respondenten lätt kunde ta 

till sig informationen. Efter dessa testintervjuer reviderades intervjuguiderna efter vad 

som framstod vara fördelaktigt för inhämtningen av data. Exempelvis så ändrades följde 

på de olika temana, för att bättre falla naturligt på varandra. Detsamma gäller vissa 

frågor inom respektive tema, som fick byta plats, med målet att skapa en naturlig 

frågeföljd. Vissa frågor fick efter testintervjuerna strykas helt, utifrån att frågorna inte 

var relevanta nog för att kunna svara mot studiens syfte. 
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4.4.1 Intervjuguidens olika teman  
 

Tema 1. Bakgrund om respondenten 

 

Tema 2. Strategi 

Syftar till att ge respondentens subjektiva bild av företagets strategiska arbete avseende 

kundrelationer och kundrelationshantering. Dessa frågor belyser inte enbart företagets 

övergripande strategiska arbete, utan även hur den enskilde individen agerar i den 

specifika kontexten. Där respondenten till exempel får tillfälle att redogöra för 

kundrelationer hen anser fungerar bättre respektive sämre, samt eventuella orsaker till 

detta. Detta för att utröna huruvida företagets övergripande vision står i konflikt med 

den enksildes dagliga arbete. 

 

Tema 3. Organisatorisk miljö (Organisation) 

Syftet med detta tema är ge en grundläggande bild över hur den organisatoriska miljön 

internt fungerar, främst avseende den interna kommunikationen. Jag anser att dessa 

frågor är viktiga utifrån att gränssnittet mellan olika avdelningar och funktioner är 

kritiskt när det kommer till anlägga en kundfokuserad organisationskultur, där ett CRM-

system kan fungera som kittet som håller ihop det hela och underlättar för 

kommunikationen. Att genom frågeställningar som rör den interna kommunikationen, få 

respondenten att tänka i organisatoriska banor, möjliggör ett bättre utbyte på 

efterföljande teman som handlar om svårigheter med att uppnå en ökad grad av 

relationsorintering, samt om internt förändringsarbete. 

 

Tema 4. Anställda och ledning 

Syftar till att belysa den enskildes drivkrafter att arbeta mera relationsorienterat och 

stärka relationen till kunden, och hur detta fångas upp av företaget i stort. Att arbeta 

mera relationsorienterat och CRM inriktat är en förändring i sig, därför vill temat visa 

på hur respondenten upplevt tidigare utfört förändringsarbete inom företaget, i fråga om 

delaktighet, utbildningsbehov, informationsdelning etc. En förändringsbenägen individ 

och organisation, har kanske lättare att anpassa sig till det nya än en mycket konservativ 

och trögrörlig sådan. 

   

Tema 5. Förmånsprogrammet 

Frågor som rör förmånsprogrammet specifikt har medvetet placerats i den senare delen 

av intervjuguiderna. Dels för att frågorna syftar till att besvara studiens delsyfte, men 

också för att frågorna blir mera naturliga att ställa efter frågor som rör exempelvis 

strategi, intern kommuniktion samt eventuella svårigheter med att uppnå en ökad grad 

av relationsorientering. Temats syfte är att ge en bild av respondentens subjektiva 

hållning gentemot förmånsprogrammet, samt hur den kan komma att påverka 

respondenten och dess medarbetares dagliga arbete. 

    

Tema 6. Interna relationen 

Det sista och avslutande temat syftar till att belysa hur den interna relationen inom 

organisationen sett ut under introduktionen av förmånsprogrammet. Beröringspunkter är 

bland annat på vilket sätt respondenten blivit involverad, hur förmånsprogrammet 

mottagits bland de anställda och om respondenten upplever att implementeringen av 

förmånsprogrammet och CRM skiljer sig ifrån tidigare genomförda förändringsarbeten. 

Här finns möjlighet för respondenten att tänka fritt kring ämnet och uttrycka eventuella 
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åsikter och diskutera kring vilka faktorer som hen anser vara kritiska för en lyckad 

implementering.  

 

 

4.5 Datainsamling  
Genom mailförfrågan kontaktade jag i god tid inför intervjun, ett urval av respondenter, 

som jag valt ut baserat på tidigare ställda kriterier. I mailförfrågan presenterade jag mig 

själv och delgav introducerande information om studien, beskrev studiens syfte samt 

förberedde respondenten på att jag om några dagar kommer att kontakt dem via telefon 

för att diskutera saken vidare. Detta för att ge respondenten tid att förbereda sig, samt 

minska risken för bortfall. Efter några dagar kontaktade jag samtliga per telefon för att 

ytterligare förklara och beskriva studien och dess syfte. Vidare frågade jag om de var 

villiga att medverka, och tidspunkt och plats för intervju fastställdes enligt 

respondentens önskemål. Att respondenten fick besluta om tidpunkt och plats själv på 

dennes villkor, upplevde jag bidrog till ett mera avslappnat förhållningssätt till 

intervjutillfället. Genom mailförfrågan inför intervju, samt det påföljande samtalet för 

fastställande av tidpunkt för intervjun, klargjordes syfte och innehåll tydligt för var och 

en av respondenterna. Detta medförde att respondenterna blev väl insatta i studiens syfte 

samt hur den kommer att genomföras. 

Efter detta skickades en kallelse ut till respondenten via mail, som beskrev tidpunkt och 

plats för intervjun, samt en repetion av syftet med intervjun. Vid det här laget fanns en 

upparbetad relation till respondenten, något som jag upplevde bidrog positivt till 

kvaliteten på materialet i slutändan. Bryman (2011, s. 213) menar att det är viktigt att 

intervjuaren skapar en bra relation till respondenten, men att det är en balansgång att 

inte skapa alltför bra relation, då denna kan bidra till att intervjun tar onödigt lång tid, 

eller att respondenten väljer att svara på ett visst sätt för att behaga intervjuaren. Min 

upplevelse är att den upparbetade relationen och de tydliga instruktionerna som var och 

en av respondenterna erhöll, bidrog positivt till intervjuerna, då respondenterna kändes 

engagerade och då samtliga intervjuer gav relevant information för studien.  

 

 

4.5.1 Genomförande  
Intervjuerna genomfördes under höstterminen 2016. Majoriteten av intervjuerna 

genomfördes genom en personlig intervju på plats i respondentens egna kontor. Tre av 

intervjuerna utfördes med hjälp av skype-telefoni, då en geografisk spridning medförde 

vissa svårigheter att genomföra intervjuerna personligen. Bryman (2011, s. 432-433) 

lyfter telefonintervjuer som något positivt utifrån ett tids- och kostnadsperspektiv, men 

menar samtidigt att mycket som ryms i det fysiska samtalet, så som exempelvis 

kroppsspråk, begränsas av en telefonintervju. 

Jag upplevde att miljön för intervjun hade viss inverkan på resultatet utifrån att 

intervjuerna utförda över telefon, tenderade att bli lite kortare och lite mindre 

omfångsrika, vilket i sig kan ha medfört ett sämre underlag för studien. 

Bryman (2011, s. 429) menar att längden på en intervju kan variera, men att en mycket 

kort intervju som är genomförd med låg vilja och engagemang, sannolikt blir minde 

användbar för studien. Jag menar att samtliga genomförda intervjuer har varit värdefulla 

för studien, men att de som genomfördes personligen gav lite mera information. Detta 

kan också bero på att de personliga intervjuerna genomfördes i en stängd kontorsmiljö, 

med mycket lite yttre påverkan. Medans telefonintervjuerna genomfördes i 

verkstads/butiksmiljö, varpå det ibland under intervjuerna uppkom störningar i form av 
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exempelvis kunder som frågade efter hjälp i butiken, eller mekaniker som frågade efter 

hjälp med att hitta reservdelar. Bryman (2011, s. 421) hävdar att intervjun skall 

genomföras i en lugn och ostörd miljö, och intervjuaren själv ska inte behöva oroa sig 

för att någon obehörig lyssnar under intervjun. Det kan vara så att dessa 

störningsmoment påverkat respondentens svar, genom att de inte riktigt tagit sig tid till 

att lyssna eller fundera igenom svaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Genomförda intervjuer. 

 

Intervjuerna avslutades alltid med att jag gav respondenten tid att tänka igenom vad som 

diskuterats, samt möjligheten att komplettera med sådant som respondentenden i 

sammanhanget tycker är viktigt men som jag som intervjuare missat. Beroende på hur 

intervjuerna fortlöpte, har jag utelämnat vissa frågor till förmån för större fokus på 

andra. Ordningsföljden kunde också skilja sig åt vid de olika intervjutillfällena, 

beroende på hur jag som intervjuare bedömde det vara lämpligt för situationen. Bryman 

(2011, s. 430) menar att flexibilitet under intervjun är viktigt, bland annat ifråga om 

frågornas ordningsföljd, samt uppföljning av svar för att klargöra eller räta ut eventuella 

frågetecken.  

 

 

4.5.2 Databearbetning  
Patel & Davidson (1994, s. 50-51) menar att eftersom att undersökningar innebär att 

individer på ett eller annat sätt lämnar ut information, måste individens integritet värnas 

och all information som individen bidrar med måste behandlas konfidentiellt. 

Författarna menar att detta bland annat omfattas av att informationen inte lämnas ut till 

tredje part, samt att det inte får vara möjligt att identifiera en enskild individ när 

resultatet presenteras.  

I studien har detta beaktats genom att samtliga respondenter på förhand har erhållit 

grundlig information om syftet med studien, hur datainsamling kommer att gå till samt 

hur denna data kommer att behandlas och presenteras. Deltagandet från respondenterna 

har varit fullständigt frivilligt, och för att värna om individens integritet har alla 

personuppgifter behandlas konfidentiellt, och alla publicerade namn på respondenterna 

är fingerade. Detta medför att både fallföretaget och respondenterna förbli anonyma, 

och att god etisk hänsyn har tagits för samtliga deltagande. 

 

Respondenterna är anonyma, och behandlas konfidentiellt enligt vanligt förekommande 

etiska principer. Jag har valt att följa de av Bryman (2011, s.131-132) fyra uppställda 

Fiktivt 

namn 

Tjänst Tillhör Intervjuform Längd på 

intervju 

Kristina Affärsplanerare Backoffice Personlig 42 min  

Börje Ingenjör Backoffice Personlig 37 min 

Henrik Chef Backoffice Personlig 54 min 

Hellen Affärsplanerare Backoffice Personlig 45 min 

Elisabeth  Reservdelssäljare Front office Telefon 35 min 

Torsten Kundansvarig Front office Personlig 38 min 

Lotta Reservdelssäljare Front office Telefon 29 min 
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etiska principer för svensk forskning som innefattas av; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet kan anses vara uppfyllt genom att samtliga respondenter på förhand 

har erhållit god information avseende min undersöknings syfte. Jag har tydliggjort att 

deltagandet är frivilligt, samt att respondenten när som helst själv kan välja att avbryta 

sin medverkan.  

Samtyckeskravet kan anses vara uppfyllt då var och en av respondenterna själva har fått 

tagit beslut om att medverka eller inte.  

Konfidentialitetskravet kan anses vara uppfyllt då respondenterna på förhand fått veta 

att deras medverkan i undersökningen kommer att vara anonym. 

Nyttjandekravet kan anses vara uppfyllt då de uppgifter jag samlat in under arbetet, 

endast kommer att användas för denna specifika studie och ingenting annat. Jag har 

tydliggjort för varje respondent hur datan kommer att användas.  

 

Kvale et al., (2014, s. 227-228) menar att en utskrift av en intervju kan innehålla känslig 

information, både för den berörda organisationen, samt för individen, och att det därför 

är viktigt att värna konfidentialiteten och tänka sig för innan något av detta publiceras. 

Jag har valt att utelämna ålder samt arbetad tid på företaget, och respondentens aktuella 

tjänst anges i relativt generella termer. Detta för att jag vill undvika att någon av 

respondenterna känner sig utpekade i efterhand. En del av det som tas upp under 

intervjuerna kan upplevas känsligt, utifrån att det exempelvis kan handla om intern 

kritik riktad mot företaget, och det är därför av stor vikt att inget av det som sägs under 

intervjuerna skall kunna härledas till någon enskild individ. Att låta respondenterna vara 

anonyma anser jag möjliggör för ett bättre dataunderlag för studien, då respondenterna 

kanske uppger mera information som bidrar till en ökad förståelse för ämnet, än om de 

inte vore anonyma. Detta har av Kvale et al., (2014, s. 227-228) omnämnts som ett 

etiskt dilemma för forskaren, där hen å ena sidan vill nå djup information med risk för 

att respondenten i efterhand kränks, å ena sidan vill behandla respondenten så 

respektfullt så att det empiriska materialet blir för tunt.    

 

 

4.5.3 Inspelning och transkribering  
Jag har valt att spela in intervjuerna för att underlätta transkribering. Transkriberingen 

är utförd på detaljerad nivå, detta för att återge respondenternas svar så utförligt och 

korrekt som möjligt. Bryman (2011, s. 428-429) menar att inspelning och transkribering 

är en mycket tidskrävande process, men att de många fördelarna ändå gör mödan värd. 

Författaren menar vidare att den tydligaste fördelen är att det underlättar och möjliggör 

en nogrann analys över vad respondenterna säger, samt hur dem säger det. Kvale et al., 

(2014, s. 220) menar att en utskrift av intervjun möjliggör för forskaren att få en 

överblick och kunna se mönster och eventuella samband. Att spela in och transkribera 

intervjuerna visade sig vara ett bra val för studien, då min empiriframställning i princip 

har varit avhängit transkriberingarna, där jag kunnat kategorisera olika ämneskategorier 

på ett bra sätt, och dessutom får en bra översikt över hela empirin.    

 

 

4.6  Beskrivning av empiriskt underlag  
Efter att alla intervjuerna var transkriberade, kunde jag påbörja arbetet med att bearbeta 

och framställa det empiriska materialet. Eftersom att intervjuerna följde en semi-

strukturerad ordning, så fanns det redan från början en viss logik i materialet, inte minst 
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utifrån de olika teman som på förhand definierats. Strukturen på intervjuerna skiljde sig 

emellertid åt en del, så mitt första steg i bearbetningen av det empiriska materialet blev 

att grundligt läsa igenom materialet ett flertal gånger. Genom att gå igenom materialet 

ordentligt, erhölls en god känsla för helheten i materialet, och därmed skapades också 

förutsättningar för att kunna arbeta aktivt med materialet och kategorisera och 

strukturera det hela på ett erforderligt sätt.  

Studien behandlar CRM utifrån ett övergripande strategiskt resonemang, som innefattas 

av i huvudsak fyra interna faktorer så som; Strategi, organisation, anställda och ledning. 

I enlighet med studiens deduktiva ansats, har materialet kategoriserats utifrån dessa 

sedan tidigare identifierade faktorer som grund. Dessa kategorier har sedan brytits ner 

ytterligare, utifrån vad som framkommit under bearbetningen av materialet.  

Syftet med intervjuerna samt bearbetningen av det empiriska materialet, har varit att 

undersöka respondenternas uppfattning kring studiens ämne, samt att återge en så 

beskrivande bild av detta som möjligt. Den semi-strukturerade intervjuformen 

underlättade kategorisering av materialet, och analysen av det empiriska materialet är 

utförd utifrån de fastställda kategorierna. Detta har i sig underlättat tolkningen av 

materialet, och gjort det möjligt att koppla det empirisa materialet till studiens teoretiska 

referensram. Detta har också varit en styrka när det kommer till att öka insikten och 

förståelsen kring studiens valda ämne. 

 

 

4.6.1 Kategorisering av ämneskategorier  
Det empiriska underlaget har kategoriserats utifrån vad respondenterna givit för 

information under intervjuerna. Efter transkribering och analys av datamaterial skapades 

ett schema över de ämnen med högst relevans, varpå det blev tydligt vilka 

ämneskategorier som studien kommer att fokusera på. De tre huvudkategorierna som 

identifierats sedan innan var strategi, organisation samt anställda/ledning. Dessa tre 

kategorier kunde kvarstå under analysen, eftersom att intervjuerna visade sig handla i 

huvudsak om dessa. Utifrån vad som framkommit under intervjuerna och vilka ämnen 

som respondenterna valde att lyfta mest frekvent, bröts dessa huvudkategorier sedan ner 

i följande delkategorier; mål & vision samt relationsorientering under huvudkategorin 

strategi, kundfokus & kundhantering samt kommunikation under huvudkategorin 

organisation, förändringsarbete och förmånsprogram under huvudkategorin 

anställda/ledning (se modell). Denna nedbrytning till underkategorier utfördes genom 

en noggrann analys av samtliga transkriberade intervjuer, där jag fortlöpande skrev ner 

ord och begrepp som var ständigt återkommande under intervjuerna, och vidare 

avgjorde vad dessa olika ord och begrepp kunde kopplas till i ett större sammanhang.  

 

Som tidigare påpekats, visar forskning att det, för att lyckas med implementering av 

CRM, är viktigt att ha en tydligt definierad strategi för kundhantering, samt att även 

kunna kommunicera ut denna genom företaget på ett sådant sätt så att samtliga 

medarbetare är klara över vad strategin går ut på. Ett av intervjuguidens teman 

behandlar därför ämnet strategi. Syftet med temat är att undersöka hur väl respondenten 

känner till företagets övergripande visioner, visioner specifikt för kundrelationer samt 

graden av företagets relationsorientering. Hur respondenterna upplever strategin från 

ledningen. Intervjuguiderna skiljer sig åt lite grand beroende på om respondenten tillhör 

back-office eller front-office, men grunden till frågeställningarna är dock detsamma. 
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För att kunna anlägga och stödja ett aktivt kundfokus och en ökad grad av 

relationsorientering, fordras verktyg och resurser för den anställde. Därtill naturligtvis 

också ett engagemang från den anställde, och en förståelse för att det är kunden som 

utgör grunden för den anställdes löneutbetalning varje månad. Ämneskategorin 

organisation anger respondentens uppfattning kring vad nuvarande organisation stödjer, 

och ämneskategorin anställda/ledning anger respondenternas inställning till 

förändringsarbete. 

 

 

 

 
Figur 7: Kategorisering av ämneskategorier. 
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5. EMPIRI 
 

 

5.1 Inledning  
Denna studie utförs på ett fallföretag, inom ett område som de kallar ”Customer Care 

Förmånsprogram”. Detta är ett system som segmenterar deras kundbas och är tänkt att 

användas som stöd i affärsutveckling, samt även som en förstärkare av varumärket och 

kundrelationen. Förmånsprogrammet har i första läget planerats utifrån en grund med 

förmåner som fördelas utifrån delkategorierna; Brons, Silver, Guld och Platinum. Denna 

grund har implementerats på den svenska marknaden, och kan ses som en första ansats 

till CRM. Tanken från fallföretaget är att utveckla och stärka konceptet kontinuerligt, 

varför jag anser att blir relevant att inte bara lyfta hinder och drivkrafter för CRM 

generellt, utan även belysa risker och möjligheter med förmånsprogrammet mera 

specifikt.  

Fallföretaget i fråga är ett industriföretag med två stycken tillverkningsenheter, och 

totalt ca 1400 anställda globalt. Företaget har sitt huvudkontor i Umeå, och arbetar 

genom egna säljbolag samt externa bolag för att nå ut till den globala marknaden.  

Ledningen av den svenska organisationen utgår ifrån huvudkontoret som återfinns i 

Umeå. Företaget har valt att dela in Sverige i fyra olika regioner, där de olika regionerna 

har ett antal anläggningar där kundernas maskiner kan tas om hand för att utföra service 

och underhåll. Anläggningarna har förutom en verkstad, även en butiksdel där kunderna 

kan köpa reservdelar och annat. Varje anläggning har egen anställd personal, så som 

exempelvis reservdelssäljare och kundansvariga.  

Företaget verkar inom B2B, och all omsättning av varor och tjänster sker mellan 

företag. Dessa företag är emellertid inte sällan ganska små, och ofta rör det sig om 

enmansföretag. Detta föranleder att kunderna skapar nära band med företagets anställda, 

eftersom att en enmansföretagare sköter den dagliga driften innefattandes av bland 

annat att besöka sin anläggning för service eller sin närmsta butik för inköp av 

reservdelar.  

För att kunna hantera kundens affär på ett mera rättvist och faktabaserat sätt, har 

företaget nyligen lanserat ett förmånsprogram, som utifrån kundens totala omsättning, 

kategoriserar och placerar den i en förmånsnivå. Dessa nivåer genererar olika förmåner, 

så som exempelvis extra rabatt vid köp. Genom detta tror företaget att kundrelationen 

ska stärkas och fördjupas över tid.  Detta är grunden till företagets ambition att 

implementera CRM. 

Empirin bygger på insamlat material från utvalda respondenter som arbetar inom den 

svenska organisationen. Respondenterna är i löpande text namngivna med sina 

fingerade namn, detta för att läsaren lättare ska kunna hålla isär vad som sägs av vem. 

Eftersom att intervjuguiderna skiljer sig lite åt beroende på om respondenten arbetar 

back-office eller front-office, så redovisas dessa två grupper var för sig.  
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5.2 Strategi – Strategin från ledningen  
 

5.2.1 Mål & Vision – Back-office  
Börje, som arbetar som ingenjör på företaget, beskrev att företagets vision är att vara 

global marknadsledare, och att vägen dit gick ut på att ”det handlar om att interagera 

kunden och att bli den här partnern som en kund inte kan vara utan”. Henrik, som 

innehar en ledarposition inom företaget, menade att ”det är företagets mål att bygga 

relationen med kunden så att vi får den positionen att kunden känner att det finns ingen 

annan leverantör som kan ge oss samma värde”. Han valde samtidigt att vidhålla att 

detta var mera av en uttalad vision och att den inte genomsyrar verksamheten ännu. 

Hellen, en av företagets affärsplanerare, menade att ingen berättat något för henne om 

någon uttalad övergripande vision, och att detta var något hon saknade och såg som en 

brist hos företaget. 

Hon beskrev det som att det fanns olika delmål uppsatta för specifika tjänster som 

företaget tillhandahåller, men att dessa endast mäts utifrån antalet aktiva kunder, samt 

att dessa mål dessutom inte alltid kommuniceras ut genom verksamheten på ett sådant 

effektivt sätt så att samtliga berörda medarbetare blir införstådd i målen och vad de 

innebär. Hellen menade att; ”visst, att vi skapar det här målet är jättebra, men den blir 

inte av om vi inte kommunicerar ut det till organisationen, de berörda måste ju få veta 

vad de ska arbeta mot”. Hellen menade vidare att ”jag tror att det stannar ganska 

mycket internt, ja det här är målet, och det är jättebra att vi har det på papperet, men i 

praktiken, hur ska vi nå dit?”, och ”det är ju viktigt att vi har gemensamma mål, annars 

kan vi inte jobba mot en gemensam väg, det blir svårt”.  

Att företaget har brister i kommunikationen av mål och visioner vittnade också Kristina, 

som arbetar som affärsplanerare på företaget om, och menade att; ”det finns ju mål som 

vi jobbar mot hela tiden, sedan om dom är fastställda rent i siffror, det är väl mer vad 

ska man säga önskemål, eller visioner vi jobbar med just nu som säkert kommer att 

mynna ut i reella mål tillslut”.  

 

Generellt, så upplever inte back-office företagets mål som något konkret, utan mer som 

önskemål från företaget. De saknar övergripande vision och målsättning, och att 

befintliga delmål kommuniceras bristfälligt genom organisationen.        

Back-office har en uppfattning om att företagets vision går ut på att komma närmare 

kunden, men menar samtidigt att företagets vision om att bygga nära relationer med 

kunderna inte riktigt genomsyrar verksamheten ännu.  

 

 

5.2.2 Mål & Vision – Front-office  
Respondenterna kunde inte uppge något tydligt svar på frågan om övergripande mål, 

och reservdelssäljaren Lotta uttryckte det som; ”ja det är ju sånt där man har hört på 

träffar och som man aldrig kommer ihåg vad dom kallar det för”. Torsten, som är 

kundansvarig på en av företagets anläggningar, menade att företagets övergripande mål 

är att bli marknadsledande; ”ja man ska ju bli nummer ett, det har vi ju jobbat med i 

många år.  

Torsten upplever dock inte att det finns någon uttalad vision för kundrelationshantering 

specifikt. Reservdelssäljaren Elisabeth menade å sin sida att; ”Ja, det finns väl någon, 

men inte direkt så att man har lärt sig den så man kan”.    

Delmål i samband med försäljning av kampanjer upplevs inte heller existera, och Lotta 

menade att ”nä, ingenting som jag vet när det gäller dom här kampanjerna, utan vi får 
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ju ett mail om vad det är för någonting, men sedan ingenting, inte någon morot att nu 

gör vi ett ryck och säljer x antal produkter, så har vi det och det att se fram emot”. 

Elisabeth berättade om att de haft delmål under ett förändringsarbete de genomfört, som 

syftade till interna förbättringar, och att ”ja vi hade ju så, men det har ju som helt 

stannat av. Jag upplever ju att det finns som inte riktigt tid för det heller”.  

 

Front-office menar att företagets övergripande mål är att bli världsledande. De tror 

också att fler mål finns, men att detta inte är något som de har lärt sig eller arbetar mot.  

Front-office uttrycker en önskan om att få tydligare delmål uppsatta, vid till exempel 

förändringsarbete. Detta då de upplever att delmål vid förändringsarbete är något som 

stannar av med tiden. 
 

5.2.3 Relationsorientering – Back-office  
När det kommer till företagets relationsorientering, menade Henrik att företagets 

befintliga kundsegment håller på att förändras; ”det förändras nu utifrån att vi börjar få 

nya kunder, yngre kunder som kanske har andra urvalskriterier än dem som varit 

bakåt”. Henrik anser att trots ett förändrat kundsegment, så är företaget fortfarande 

präglat av en stark produktfokusering; ”vi har lite svårt att ta oss ifrån den här 

produktfokuseringen, och vi tror fortfarande att det är produkten som är mest 

betydelsefull för en kund och att relationen kanske inte är så pass betydelsefull som den 

faktiskt är”. Henrik berättade vidare att det finns människor på ledningspositioner som 

fortfarande tror starkt på att det är produkten som bygger affären, men också att det i 

denna pågående förändring ändå blir fler och fler som förstår att det faktiskt ändå är 

relationen som måste bygga affären.  

Hellen upplevde att relationerna till kunderna ofta är goda, men att de tenderar att bli 

väldigt personliga och hårt knutna till individen, och därför tenderar att bli svåra att 

överföra till annan källa, och att denna bristande informationsöverföring i sig riskerar att 

bli ett hinder för en ökad grad av relationsorientering. Hellen argumenterade för att var 

och en som behöver på ett eller annat sätt komma i kontakt med kunden, borde ha 

tillgång till en liten bakgrund om kunden för att på så sätt underlätta tjänstemötet. Börje 

menade att företagets syn på att måna om kunderna varierar beroende på var i landet 

(läs: Sverige) du befinner dig, och att ”vissa känner ju ett väldigt starkt engagemang 

mot kunderna, medans andra kanske tar ett större steg bort från kunden och ser mer till 

sig själv och sin egen vardag, så det varierar rätt mycket”. 

  

Kristina menade att kulturen är en kritisk faktor när det kommer till att öka graden av 

relationsorientering på företaget, ”det finns en kulturell barriär helt enkelt, som man 

gömmer sig bakom” och att ”det är lätt att göra som man alltid har gjort, och då 

känner man sig hemma i det, det tror jag är det största hindret faktiskt.”. Att kulturen 

kan vara ett hinder instämde även Henrik i, som tillade att typiska hinder för en ökad 

grad av relationsorientering också kan utgöras av ledningsstrukturer samt attityder 

internt inom organisationen som behöver utvecklas och förändras. Henrik menade 

vidare att ”det gäller att hitta någonting att bygga runt, som kan vara bärare utav den 

här förändrade affärslogiken, mot en mera tjänsteorienterad, lösningsorienterad affär”.  

Hellen menade att ”ett hinder är att skifta hela kulturen i företaget till att vara mera 

tjänsteorienterad. För jag tror att där kan man liksom skapa och bygga vidare på en 

starkare relation med kunderna, om man förstår den biten”.  
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Samtliga av respondenterna ansåg att företaget inte har gjort ett tillräckligt finansiellt 

åtagande beträffande arbetet med kundrelationshantering. Hellen menade att ”nej, det 

skulle jag inte säga att man gjort, för då skulle det vara mer fokus på eftermarknaden”, 

medans Börje menade att ”jag skulle vilja se en hårdare satsning, för det är ju där 

pengarna finns egentligen, det är svårt att tjäna pengar på produkten i sig”. Henrik 

menade att denna insikt kommer att utvecklas de närmsta fem åren, i och med 

att ”koncernchefen har uttalat den typen av strategier som viktiga för företaget”.  

 

Back-office anser att företaget är präglat av en stark produktfokusering, och att det finns 

en kultur som inte alltid främjar relationen, både i fråga om ledningsstrukturer men 

också attityder internt inom organisationen, som behöver utvecklas och förändras. De 

upplever att det finns en kulturell barriär som anställda lätt gömmer sig bakom vid 

förändring, och ser en utmaning i att skifta kulturen i företaget mot en mera 

tjänsteorienterad kultur. 

Back-office menar att relationen ofta är hårt knuten till individen, och att bristande 

informationsöverföring därför riskerar att bli ett hinder för en ökad grad av 

relationsorientering. Slutligen, så upplever samtliga att företaget inte har gjort ett 

tillräckligt finansiellt åtagande beträffande arbetet med kundrelationshantering. 

 

 

5.2.4 Relationsorientering – Front-office  
Elisabeth menade att kunderna väljer företaget idag i huvudsak på grund 

av; ”Naturligtvis närheten till en verkstad, det får ju inte vara hur långt som helst 

ifrån”. Elisabeth ansåg också att kemin med säljare, och att kunden får hjälp inom 

rimlig tid med service och reservdelar var viktigt. Lotta uppgav att tillgänglighet och att 

snabbt kunna avhjälpa kundens problem var viktigt; ”eftersom att maskinen kostar x 

antal kronor per timme så vill han ju inte att maskinen ska stå så fruktansvärt länge, 

utan det gäller att ha snabba ledtider så att kunden blir avhjälpt och kan trycka på 

startknappen igen”. Torsten menade att kvaliteten på produkterna förbättrats och 

att ”kvaliteten har nog ökat, och det har ju jobbats mycket med det också.” Elisabeth 

berättade angående maskinerna och varför kunderna väljer företaget att ”vi verkligen 

lägger ner jobb på att få maskinerna hållbara och bra, funktionella”.  

 

Torsten nämnde att de på anläggningen ibland anordnar kundkvällar, och att kunderna 

tyckte mycket om dessa, men att ”vad som är problemet många gånger för kunderna är 

ju det att dom måste ju lämna sin produktion, att dom måste gå ifrån maskinen för att 

fara på sånt där”. Torsten menade att det är för mycket begärt av kunderna och att 

företagets anställda istället skulle komma ut och besöka kunderna på plats i 

skogen, ”det bästa vore väl om vi hade någon typ av ambulerande verksamhet just när 

det gäller sådana grejer, att man for ut till kunden, till varje enskilt avverkningslag, för 

då blir dom lite mindre störd i sin verksamhet. Torsten uppgav vidare att han hade 

viljan att göra detta, men att det inte var möjligt på grund av tidsbrist ”jag skulle ju 

kunna åka runt till kunderna och träffa dem mellan jämna mellanrum, men det finns 

som ingen tid för det, all tid det går åt till annat. 
 
Front-office menar att faktorer som stärker kundrelationen utgörs av; närheten till en 

verkstad, kemin med säljare, och att snabbt kunna avhjälpa kundens problem.  

De upplever vidare att maskinernas hållbarhet och funktionalitet är viktiga faktorer till 

att kunden väljer företaget. De upplever också att kvaliteten på produkterna generellt 
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har ökat, vilket i sin tur har bidragit positivt till kundrelationen. De uttrycker en önskan 

om att stärka kundrelationen genom kundbesök, men att tidsbrist hindrar detta. 

 

 

5.3 Organisation – Vad nuvarande organisation stödjer  
 

5.3.1 Kundfokus & Kundhantering – Back-office  
Back-office upplever kunden som mycket viktig i deras dagliga arbete. Börje utbrast i 

ett; ”Åh! För mig är kunderna allt egentligen, för det är han som betalar min lön.”. 

Henrik menade att kundens behov är det som är underlaget till alla 

affärsutvecklingsaktiviteter, och att; ”för min del så är det ju det som styr allting 

egentligen”. Kristina och Hellen var också båda noga med att understryka att de alla 

arbetar för kunden i första hand. 

 

Vad är då grunden i detta engagemang? Och vilka är drivkrafterna till att arbeta mera 

relationsorienterat och fördjupa relationen till kunderna. Hellen menade att man känner 

sig nöjd om man lyckats påverka kunden i en positiv riktning. Kristina belyste vikten av 

att finnas där för kunden och se till så att kunden erhåller det värde som kunden faktiskt 

betalat för. Hon menade att; ”nöjda kunder, det är ju lojala kunder, det är ju kunder 

som kommer tillbaka, så det är ju det man alltid jobbar för”. Henrik talade om att han 

bär på en stark drivkraft av att hela tiden bli bäst på det han håller på med, och det 

företag som är bäst på att finnas där för kunden med rätt lösningar och rätt tjänster, blir 

också det företag som lyckas bäst i affären. Han menade också att; ”relationen med 

kunden och förståelse för hans affär, det är det som är avgörande”. Börje har en tjänst 

som innebär att frekvent träffar kunder i arbetet, och detta är något som blir en stor del 

av hans drivkraft. Han menade att; ”oavsett om man jobbar med produkter, reservdelar 

eller tjänster, så hur ska det här tas emot av kunden? Det är väldigt viktigt för mig, om 

inte han tycker om det vi gör, så måste vi göra något nytt, och det måste ske snabbt 

tycker jag”. Börje berättade också att han vid de tillfällen han träffat kunder och fått 

värdefull input, upplevde svårigheter med att göra sig hörd inom organisationen, och att 

han inte får gehör för de problem han uppfattat från kundernas vardag. Han menade att 

detta är ett hinder för honom för att kunna arbeta mera relationsorienterat. 

 

Kristina kunde inte riktigt skriva under på att företaget skulle ha en kundfokuserad 

organisationskultur, men vidhöll dock att företaget har en relativt stark kundbas med 

många lojala kunder som funnits med länge. Henrik menade att det finns en uttalad vilja 

att hjälpa kunden och att göra kunden nöjd, men att eftersom denna goda vilja inte har 

någon relation till affären. Han uttryckte det som att; ”det handlar om att säga ja till 

kunden, oavsett vad, den är typiskt transaktionell den här välviljan som finns”. Börje 

menade att företaget har ett produktfokus snarare än ett kundfokus, och att detta i grund 

och botten är en kulturutmaning. Företaget tar fram och tillfredsställer kunden med nya 

produkter hela tiden, men att kunden i detta hamnar i skymundan. Börje menade vidare 

att; ”När vi har levererat produkten så tror vi att kunden är nöjd, men det är han ju 

inte, det är ju då arbetet egentligen börjar. Det är ju det som är den här relationen, och 

inte transaktionen”. Hellen menade att företaget har många lojala kunder, men att dessa 

inte sällan har sin grund i en personlig relation med exempelvis en specifik 

reservdelssäljare. Hon menade att; ”många här kommer att gå i pension snart, och vad 

händer med den kunskapen? Var tar den vägen?”. Hellen menade vidare att det är 
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jätteviktigt att ha en samlad kunddatabas där all värdefull informationen om kunden 

finns samlad.  

 

Bland back-office finns ett tydligt kundfokus och en upplevelse av att det är kunden 

som styr aktiviteterna i det dagliga arbetet. Bedömer dock att organisationen i stort inte 

har en kundorienterad organisationskultur, utan snarare ett starkt produktfokus. 

Det finns motivation till att arbeta mera relationsinriktat, både i form av att kunna 

påverka kunden i en positiv riktning, samt i form av egen personlig utveckling.  

De upplever svårigheter med att internt kunna kommunicera och få gehör för sådant 

som rör kunden, och att detta blir ett hinder för att kunna öka graden av 

relationsorientering. 

De talas om den transaktionella välviljan, och menar att det finns en god vilja att hjälpa 

kunden i alla lägen, men att denna goda vilja sällan har någon koppling till affären. 

Flaggar också för riskerna med att inte ha en samlad kunddatabas för framtiden.  

 

 

5.3.2 Kundfokus & Kundhantering – Front-office  
Under intervjuerna ombads respondenterna att beskriva på vilket sätt kunden är viktig i 

det dagliga arbetet. Torsten uttryckte det som att; ”Ja det är ju han som jag i slutändan 

får min lön av kan man ju säga”, medans Lotta menade att ”Ja, har vi inga kunder då 

har vi inget arbete. Elisabeth nämnde att ”Kunderna är ju det absolut viktigaste vi 

har”.   

 

På frågor som rör befintliga drivkrafter för att arbeta mera relationsorienterat blev 

svaren lite varierande. Torsten menade att det handlade om att ställa upp i alla lägen, 

hur än kunden beter sig. Lotta menade att kundrelationen är en pågående process, där 

man hela tiden, om möjligt försöker att på olika sätt förbättra de befintliga 

kundrelationerna som finns. Elisabeth litade till sin erfarenhet och att hon genom 

den; ”vet ju hur det fungerar” i fråga om att stärka kundrelationen. Hon upplevde att 

hennes långa erfarenhet som reservdelssäljare var en trygghet, och att hon vet hur hon 

ska agera i olika situationer.  

 

Om respondenterna idag får reda på något om kunden, eller något som hen upplever 

viktigt om kunden, finns idag ingen regelmässig hantering för hur den anställde ska 

agera. Den anställde har i regel byggt upp ett eget nätverk internt inom företaget med 

kontaktytor för att hantera information kring kunden. Informationen loggas eller sparas 

inte någonstans, utan den försvinner i regel utan vidare uppföljning. Om en kund 

indikerar att hen är intresserad av att investera i en ny maskin, tas informationen ibland 

vidare genom ett telefonsamtal med säljare. Elisabeth menade att ”då ringer man ju den 

säljaren som har kunden i sitt område så att säga, så får han ju gå vidare med det 

sedan”. Lotta berättade att hon förhör sig lite mer om vad kunden kan tänkas vara 

intresserad av för att sedan kontakta säljaren och ”då får ju han ta den informationen 

vidare om han vill det eller hur han nu behandlar den”. Om det rör sig om reservdelar 

eller tyngre tillbehör, exempelvis gripar eller band som kunden är intresserad av, tas 

detta direkt på respektive anläggning.  

Torsten berättade att man egentligen skulle kunna fokusera mer på kunden när kunden 

väl besöker anläggningen, i fråga om att erbjuda kunden relevanta artiklar i butiken. 

Men att upplägget inte riktigt ser ut så idag då det dels inte finns tid att ägna sig åt 

sådana sysslor, samt att ”alla sitter lite avskilt.”. Torsten menade vidare att 

merförsäljning och att butiken har rätt lager skulle kunna förbättra företagets 



42 
 

kundfokus, ”De flesta kunder som kommer in ska ju ha grejor till sin maskin, och 

många gånger skulle du kunna sälja på dem lite mer om det fanns i butiken och… allt 

som har med sånt att göra skulle kunna vara bättre”. 
  

Det finns en uppfattning om att hjälpa kunden i alla lägen, oavsett vad saken gäller. 

Front-office upplever också att de, genom sin långa erfarenhet, besitter kunskaper om 

hur man utvecklar kundrelationen. Det är också erfarenheten som styr hur de ska agera i 

olika situationer. De upplever att det saknas någon regelmässig hantering för hur den 

anställde ska ta hand om och föra vidare viktig information om kunderna.   

Menar att företagets kundfokus hade kunnat förbättras igenom fokus på merförsäljning 

och att ha rätt artiklar på lager när kunden kommer in i butiken. 

 

 

5.3.3 Kommunikation – Back-office  
Avsnittet som rör kommunikation handlar främst om den interna kommunikationen 

inom företaget och om hur den kan verka som ett hinder, alternativt som möjlighet till 

att utveckla kundrelationen och hantering av denna. Vilken typ av intern 

kommunikation som befintlig organisation stödjer.  

 

Kommunikationen från huvudkontoret (läs: back-office), går oftast via den svenska 

eftermarknadschefen, till ett antal regionchefer, som i sin tur kommunicerar nedåt i 

organisationen till front-office. Henrik menade att denna kommunikationsstruktur är 

något komplex, och att han har önskemål om att hitta enklare och kortare vägar att nå ut 

med information. Inte minst för att undvika risker med att kommunikationen blir 

felaktigt återgiven innan den har nått fram till mottagare. Hellen berättade att hon 

mestadels kommunicerar via eftermarknadschef och regionchefer, som sedan tar hennes 

information vidare. Hon säger sig ha lite eller ingen kontakt med front-office. Kristina 

menade att kommunikationen sker via mail eller telefon, och att kommunikationen i 

Sverige går via regioncheferna och vidare ut i landet. Börje använder sig främst av 

telefon och mail som kommunikationsmedium, men träffar även front-office personal 

personligen nu och då.   

 

Henrik berättade att organisationen har en relativt väl fungerande 

kommunikationsstruktur ner till regionchefsnivå, men att kommunikationen neråt mot 

de som arbetar front-office fungerar ganska dåligt. Han menade att 

kommunikationsutbytet uteblir, igenom att; ”bottom-up fungerar ju inte alls, för min del 

är det väldigt sällan jag får höra saker och idéer komma nerifrån och upp, utan det 

fastnar nog på vägen”. Henrik menade vidare att det finns mycket kraft och idéer inom 

organisationen som inte kan tillvaratas, på grund av att kommunikationsstrukturen inte 

riktigt fungerar. Han betonade vikten av att förstärka förutsättningarna för att få input 

från front-office, och att; ”Man kan ju inte säga att man är kundorienterad om man inte 

har möjligheten att få fram information från vad som händer där ute, idéer och 

synpunkter som föds i samverkan med kunder och så vidare”.  

Börje menade att det i den interna kommunikationen finns en stor förbättringspotential, 

och att det stora problemet är att det byggs väggar emellan olika grupperingar. 

Hellen berättade att hon ibland får frågor direkt från front-office personal som till 

exempel kundansvariga, frågor som tidigare kommunicerats till regionchefer, och eller 

finns tillgänglig i verkstadspärmen. Hellen förklarade vidare att verkstadspärmen är ett 

samlingsnamn för en databas som innehåller information så som till exempel 

marknadsregister och arbetsprocesser, och att denna är tillgänglig för alla internt. Men 
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även om informationen finns tillgänglig att hämta via verkstadspärmen, så blir det 

brister i kommunikationen och informationen på grund av de många stegen tills den når 

sin slutliga mottagare. Hellen menade att; ”Det är för många steg, och det blir inte 

effektivt på något sätt”. Hellen upplever också brister i hur man kommunicerar 

målsättningar, något som hon tycker är viktigt att alla får ta del av. 

Kristina berättade om organisationens kommunikationsstruktur att; ”För 

kommunikationsskedet idag som det ser ut är att vi planerar det här och sedan tar vi det 

vidare till eftermarknadschef, som tar det vidare till regionchefer, som tar det vidare 

kundansvariga, kundansvariga till tekniker och ja, det är en väldigt lång kedja”. Hon 

tillade sedan att; ”Att det inte fungerar ibland är inte konstigt, för det är väldigt långt”.  

Henrik lyfte också aspekter kring intern kommunikation vid förändringsarbete, där han 

över åren sett en ökning i information presenterad via intranätet för samtliga 

medarbetare att del av, och att; ”man börjar förstå att det är viktigt att involvera fler i 

förändringsprocesser och aktiviteter som man gör för att arbeta med relationen till 

kunderna”. Henrik tillade dock att det generellt saknas systematiska processer för intern 

marknadsföring vid förändringsarbete.   

 

Back-office talar om en komplex kommunikationsstruktur, med många steg som i sig 

försvårar den interna kommunikationen, och ibland leder till att kommunikationsutbytet 

helt uteblir. De uttrycker en önskan om en mera effektiv kommunikationsstruktur.  

Ser positivt på en ökad kommunikation via exempelvis företagets intranät, då den på så 

vis blir mera tillgänglig och fler får ta del av den. De använder främst telefon och mail 

som kommunikationsmedium. 

 

 

5.3.4 Kommunikation – Front-office  
På frågan om hur de anställda får reda på vad som händer internt inom organisationen så 

var samtliga i front-office eniga om att det sker i huvudsak via mail. Lotta berättade att 

hon även hämtar information från företagets intranät, men berättade att ibland kommer 

informationen varken via mail eller intranät, utan via någon man pratar med som har 

hört om något ryktesvägen. Hon tillade samtidigt att hon ju egentligen kanske inte 

behöver få reda på allt heller.  

Torsten berättade om sin regionchef, och om hur denne är; ”jätteduktig på att hålla 

möten och informera om allting som händer och sker inom företaget”.  

Elisabeth däremot uttryckte det som att hon oftast får information via något sätt, främst 

mail eller intranät, men att det ibland inte kommer någon information överhuvudtaget. 

Hennes upplevelse är dock att informationsflödet överlag fungerar bra. 

 

Svaren på frågor som rör bottom-up kommunikation, där front-office rapporterar något 

till huvudkontoret visar sig inte vara helt enhetliga. Elisabeth menade att när man ringer 

till någon så vet man aldrig vad kontentan blir. Hon uttryckte det som att; ”ibland 

rinner det ut i sanden, och ibland blir det en förbättring eller förändring, det är ju lite 

på chans”. Hon föredrar dock att använda telefonen som kommunikationsmedium, då 

hon upplever att mail lätt blir en följetång som aldrig tar slut, och att; ”fler och fler som 

lägger sig i det och, nä usch, jag gillar inte det”.  

Torsten tycker tvärtemot, att mail är att föredra framför telefon, och att han allt som 

oftast får gehör från huvudkontoret. Han menade att; ”Jag kan då inte säga att jag 

någon gång har blivit utan svar, utan jag har nog alltid fått svar på allting jag frågat 

om”.  



44 
 

Lotta berättade att hon generellt brukar försöka att samla ihop sådana här 

frågeställningar, och passa på att lyfta dem när regionchefen har sitt månatliga möte. 

Hon upplever att regionchefen lyssnar och tar det vidare, och han brukar vanligtvis få 

återkoppling i ärendet vid nästkommande månadsmöte. Hon menade vidare att eftersom 

att hon är ganska ny i tjänsten, har hon fått höra mycket från kollegor som arbetat inom 

företaget längre, att det är ingen idé att försöka få till stånd någon förändring eller 

förbättring, att; ”man har resignerat lite grand, och vi har pratat om saker X antal år, 

och det har trots det ännu inte skett någon förbättring”. 

 

Front-office får information om vad som händer internt via mail i första hand, och till 

viss del även via företagets intranät. Tvetydiga svar angående bottom-up 

kommunikation, där vissa tycker att det fungerar bra medans andra inte alls. De menar 

att det finns en uppfattning inom företaget om att det inte är någon idé att försöka 

förändra något, då det oftast inte går att påverka ändå. De använder mail och telefon 

som kommunikationsmedium.  

 

 

5.4 Anställda/Ledning – Vad människor är kapabla att göra  
 

5.4.1 Förändringsarbete – Back-office  
Henrik, Börje och Kristina har alla tidigare erfarenheter av förändringsarbete inom 

företaget. Hellen sade sig inte ha någon egen erfarenhet av detta än, men att det pågått 

vissa omorganisationer som hon fått information om. Börje menade att det har pågått 

förändringsarbete i form av stora omorganisationer, men att detta; ”i grund och botten 

inte lett till någonting”. Fruktlösa omorganisationer upplever Börje ha att göra med att 

man inte gett den nya organisationen tillräckligt med tid eller kraft, utan att man istället 

kastat sig in i en ny omorganisation. Börje menade att; ”Förändringsarbete har jag 

varit med om, men jag har aldrig sett någon direkt frukt av det”. Han menade att vid 

exempelvis en omorganisation så är det tvära kast utan vidare förberedelser, då han sade 

att; ”Nu har vi en ny omorganisation, du har blivit informerad idag, och imorgon gäller 

det”. Börje menade att det i detta inte tas någon hänsyn de anställdas åsikter eller 

eventuell delaktighet.  

 

Henrik berättade om hur de anställdas delaktighet brukar kunna se ut vid 

förändringsprocesser, och att det ofta går ut på att man skapar team där en mindre skara 

medarbetare blir involverade. Henrik menade att det finns en tendens i att avgränsa 

antalet medlemmar i en förändringsprocess, samt att; ”tendensen blir ofta att det är 

samma människor som är med, och jag vet inte om det finns någon annan rationell 

förklaring till det än att det har väl egentligen att göra med att det är bekvämt”. Detta 

leder enligt Henrik till att förändringen inte riktigt når fram till det som var den 

ursprungliga tanken med förändringen. Henrik vidhöll samtidigt att han varit med om 

goda exempel på förändringsarbeten, men att; ”Jag har väl tyvärr kanske känt ibland 

att man har väl inte tillräckligt många med för att det ska kunna bli en bred förankring i 

en förändringsprocess”. Kristina menade också att det skulle vara bättre om man hade 

ett bredare engagemang redan i förstudiefas i projekt som syftar till förändring. Kristina 

har varit med om förändringar som inte varit riktigt lyckade, och hon menar att; Jag tror 

att det beror på att man oftast har mer bråttom än att det är kvalitet, att man verkligen 

ska nå ett fullt genomslag”. Henrik angav också tiden som faktor som påverkar 

möjligheterna att bredda engagemanget.  
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Henrik menade vidare att han upplever att förändringsarbeten hade kunnat ske mera 

effektivt om man hade tydliga mål som gäller för alla i verksamheten, och att man då 

kan arbeta på ett annat sätt med förändringar, och också involvera flera medarbetare i 

processen. Henrik tillade att; ”Det är väl en kultur-sak egentligen, som man skulle 

behöva jobba med att förändra, och det är ju ledningen som kan förändra och se till att 

det blir bättre”.  

 

Börje menade att man måste försöka att förstå den anställde i dennes nya situation, då 

förändringar tas emot så olika från individ till annan, och att; ”förändringar kan ju 

kännas utmanande för vissa, men för andra är det ju fullständig skräck liksom”.  

Han upplever att det som är mest kritiskt för att en förändring ska lyckas slå igenom är 

människan bakom det hela, där han uttryckte det som att; ”Det är alltså bara mjuka 

värden, finns inget hårt värde här, utan det är bara för människor att anpassa sig och 

förstå, vilket ju också gör att det är svårast”.  

 

Kristina anser att information i samband med implementeringen är den mest kritiska 

faktorn vid förändring, att de som ska arbeta med förändringen förstår varför man gör 

det och hur det hela är uppbyggt. Hellen menade att kommunikation mellan de berörda i 

processen är den mest kritiska faktorn för en lyckad implementering; ”Alla måste ju 

veta varför vi ska implementera förändringen, hur den ska fungera, vad syftet är och 

målsättning. Alla måste vara med i båten, annars fungerar det inte”. Hellen tror att det 

är viktigt att få människor att känna sig inblandande och att de kan påverka redan i ett 

tidigt stadium, att; ”Ja, att de redan från början känner att de är inblandade, jag tror 

att det är viktigt, att känna att man är inblandad, att det du har att säga är viktigt och 

kan spela roll”.  

 

Eftersom att det handlar om människor och om att motivera människor till att förstå och 

anamma en förändring, som exempelvis att gå från transaktion till relation, frågade jag 

respondenterna om huruvida det finns något incitament för de anställda att arbeta mera 

relationsbyggande, eller att stärka relationen till kunderna genom exempelvis 

kundlojalitetsprogram. Henrik berättade då att företagets säljare som säljer själva 

kärnprodukten, traditionellt får en bonus för prestationen vid försäljning, men att det i 

övrigt inte finns något incitaments eller belöningssystem. Kristina uppgav också att hon 

inte känner till något belöningssystem förutom säljarnas traditionella bonussystem. 

Börje menade att det inte finns någon form av belöningssystem kopplat till de anställdas 

arbete med kundrelationer och kundlojalitet. Hellen saknar intern marknadsföring som 

del i förändringsprocessen, men att; ”Dom har ju påbörjat dialogen och börjat liksom 

tänka i dom banorna, men det är ingenting som är färdigt”.  

Börje avslutade med att säga; ”Jag hoppas att vi lyckas med det här förändringsarbetet 

från transaktionellt till relation med kunden, det känns för mig personligen väldigt bra, 

och jag hoppas att vi lyckas med det. Vi är en bra bit på väg, men det är nu hindren 

börjar, när folk börjar förstå vad vi håller på att göra för förändring. Så det är nu 

utmaningarna kommer, men jag hoppas att vi lyckas”.   

 

Back-office menar att förändringsarbete pågår ofta, men att det ibland kan vara svårt att 

se resultaten av det. Upplever att det är för få inblandade i förändringsprocesserna, 

vilket leder till att förändringen inte riktigt når ut. De anger tiden som kritisk faktor, att 

förändringen måste få ta den tid den behöver för att det ska bli bra. Menar att 

människan, och kommunikationen emellan människor, är det som är mest kritiskt vid en 

förändringsprocess.  
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Anser att det är viktigt att dels få fler involverade i förändringen, samt även att bygga 

engagemang och motivera medarbetaren till förändringen.  

 

 

5.4.2 Förändringsarbete – Front-office  
Samtliga av front-office respondenterna har under sin tid på företaget upplevt någon 

form av förändringsarbete. Elisabeth berättade att hon varit med om stora 

organisationsförändringar på bolagsnivå, men att hon själv inte märkt av dem särskilt. 

Hon menade att; ”Största förändringen är ju oftast på huvudkontoret, för vår del 

förändras det ju inte så mycket”. När jag frågade upp om mer information kring den 

allmänna inställningen till förändringar och förändringsarbete inom organisationen, och 

i synnerhet i hennes direkta närhet, berättade hon att; ”Vi som jobbar ute på ett sådant 

här ställe, här förändras saker inte så mycket. Vi kör på som vanligt. Sedan är det väl 

att det blir nytt folk på huvudkontor och sådana saker, det blir det ju, men det är ju 

inget som påverkar oss”. Elisabeth uppgav att de alltid nås av information vid 

förändringar.  

Lotta instämde i att det förändras mycket på huvudkontoret, men att det är sådant som 

hon inte säger sig märka av särskilt. En organisationsförändring som hon har märkt av, 

är att företaget har anställt en ny regionchef, samt att verkstadsansvarig bytts ut. Jag bad 

Lotta att beskriva hur kommunikationen sett ut som omgärdat dessa förändringar. Hon 

berättade då att kommunikationen har varit bristfällig, och att; ”Nämen det är väl lite 

prat om att, ja, ingenting via mail utan det har väl kommit ut, men det har väl inte 

kommit kanske direkt till oss”, och att ”så vart det ju surr internt här på verkstaden”. 

Den generella inställningen till förändringar inom organisationen är att det ofta initialt 

föreligger en skepsis, men att när man ser resultatet då brukar det lätta och bli mera 

positivt. Lotta menade att de flesta ändå förstår att; ”man gör ju inte en förändring för 

att det ska bli sämre, utan det gör man ju för att få en förbättring”. Lotta berättade 

vidare om olika mindre förändringar sedan tidigare, samt förändringar som pågår, men 

också att; ”Jag är inte så jättemycket insatt i det där”. Hon menade att; ”Det har väl 

inte varit så mycket information överhuvudtaget om vi säger så”. 

Torsten berättade att han har varit med om stora organisationsförändringar under sin tid 

på företaget, och att de brukar fungera bra inom regionen, men att; ”sedan blir det som 

ett litet hack till vad som händer ovanför där”. Han berättade att det inom företaget 

finns en åtskillnad mellan avdelningar, trots att det är ett och samma företag. Torsten 

menade att; Man kan väl säga att vi är ett företag, men det känns ändå som att det är vi 

och dom lite grand, och det är ju lite synd. Han hade önskat en närmare relation internt, 

men kunde inte specificera närmare vad den skulle innebära.  

Torsten berättade vidare att dem bedrivit ett internt arbete som syftade till kontinuerliga 

förbättringar. Detta arbete gjorde stor skillnad, och fungerade enligt Torsten bra till en 

början, men att fokus klingat av över tid. Torsten menade att detta berodde på tids- och 

resursbrist; ”de sista två åren tycker jag att vi inte haft riktigt med tid för det, det har 

varit mest jobb”. Torsten berättade att innan arbetet med kontinuerliga förbättringar 

drogs igång, så fick de anställda utbildning och information i dels hur arbetet skulle gå 

till, samt vad det syftade till, men att processen ändå inte fungerade i längden. Han 

menade att; ”Många sådana där processer är ju bra då man börjar, men det blir som 

aldrig riktigt klart. Det är ju lite synd, att det inte fortsätter”.  

 
Front-office upplever att förändringar inom företaget inte påverkar dem nämnvärt, utan 

att sådant oftast sker isolerat på huvudkontoret. Menar att det initialt finns en skepsis 
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mot förändringar, men att det brukar vända när resultatet väl visar sig. Nämner att 

många processer är bra till en början, sedan blir det aldrig riktigt klart och avslutat. De 

upplever en tydlig distinktion inom företaget med en "vi-och-dom" mentalitet, och att 

det behövs en närmare relation inom företaget.  

 

 

5.4.3 CRM – Back-office  
Henrik berättade att orsaken till varför han valde att börja arbeta aktivt med 

kundrelationshantering och förmånsprogrammet, har sin grund i att han upplevde att 

man ute i organisationen hade en ganska låg förståelse för vem kunden var, och man 

hanterade alla kunder på samma sätt, oavsett om de var en trogen lojal kund eller inte. 

Han berättade att; ”Vi gör det här för att kunna förstå vår relativa marknadsandel hos 

varje kund, för att kunna använda det som grund för att planera våra affärsaktiviteter”. 

Han beskrev sedan strukturen för förmånsprogrammet, och att den i korta drag bygger 

på en segmentering som baseras på hur lojal och köptrogen kunden är, genom att mäta 

försäljning per maskin. Han nämnde också att detta är en grund för företagets CRM, 

eller; ”Det är ett embryo till CRM, som förhoppningsvis ska hjälpa företaget framåt i 

detta”. Eftersom att företaget i dagsläget inte använder sig av något formellt CRM 

system, menade Henrik att det blir problematiskt att möta exempelvis total 

kundlönsamhet som ett nyckeltal, ”utan vi mäter ju maskinförsäljning för sig, och 

reservdelsförsäljning för sig, och service för sig och så vidare. Relationen har vi 

egentligen inget mått på så att säga”.  

Kristina har arbetat med affärsplanering kring förmånsprogrammet, och Hellen arbetar 

med att kontinuerligt uppdatera det samt kommunicera med regionchefer, som i sin tur 

kommunicerar vidare till kundansvariga och säljare. Börje berättade att han inte varit 

delaktig i framtagandet av förmånsprogrammet, men att han likväl är konstant 

involverad i det. Han menade att; ”Med tankar och funderingar, även när man är ute 

bland kunder att man hela tiden pratar om förmånsprogrammet, att det är värdefullt 

även för dom”.  

Kristina hävdar att företaget internt ofta talar om att vara; ”kundens oumbärlige 

partner”, men att vägen dit kanske inte alltid känns helt utstakad, och att det ibland 

saknas information om kunderna för att kunna bygga relationerna. 

Börje menade att förmånsprogrammet inte förändrar organisationen i sig, men att den 

däremot hjälper organisationen att fungera. Hellen tror att förmånsprogrammet kommer 

att kunna bidra både positivt och negativt till företaget, allt beroende på hur man 

hanterar det ute i organisationen. Hon menade att kunderna kommunicerar med 

varandra, varför det är viktigt att vara konsekvent och undvika att orättvisor uppstår. 

Hellen menade vidare att förmånsprogrammet kan vara ett bra verktyg för 

kundrelationshantering, och att; ”Kunden handlar inte rationellt, utan emotionellt. Tar 

vi hand om den här kunden så blir han kvar hos oss länge.”.  

Börje ansåg att förmånsprogrammet är en bra tjänst som är till gagn både för kunden 

och för företaget. Däremot så upplevde han att det finns en viss skepsis internt inom 

företaget mot förmånsprogrammet, och han tror att det har att göra med; ”den här 

kulturbryggan här som man ska över”. Han menade att en del tycker att det är ett 

jättebra verktyg som stödjer kundrelationen, medans andra anser sig bli bakbundna. 

Hellen sade sig också ha hört lite både och, inför implementeringen, men menade 

samtidigt att; ”Det är omöjligt att komma fram till något där alla ska vara nöjda”.  

Henrik menade att det är en ny företeelse, som naturligt mottas med vi skepsis inom 

organisationen. Men han upplevde ändå att majoriteten varit positiva, och att säljare och 
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kundansvariga upplever det som; ”att man synliggör kunden för att förstå vilka kunder 

man har, man kan börja bearbeta kunden och känna ett annat ansvar för kunden”. Han 

sade sig i dagsläget inte se några direkta hinder för att en implementering skall lyckas. 

Börje däremot, såg en viss risk i att anställda ute i organisationen kommer att använda 

sig av manuell hantering liknande den som använde innan strukturen för 

förmånsprogrammet implementerats, och att; ”om den här manuella hanteringen 

fortgår, då kanske det finns mindre grader av missförstånd som kan förstöra det på 

något sätt, och det känns som ett orosmoment”.  

 

Behöver företaget ett kundhanteringssystem? och i så fall varför? Hellen var övertygad 

om att företaget är i behov av ett kundhanteringssystem, och angav tre huvudsakliga 

orsaker till detta; ”Först och främst handlar det om att skapa ordning och reda, sedan 

att kunna effektivisera det dagliga arbetet samt för att kunna jobba mer mot kund, alltså 

att jobba med kundrelationerna”. Henrik menade att man är tvungen till att veta mer 

om kunderna för att kunna förbättra företagets affär, och att ett kundhanteringssystem är 

ett måste för att nå dit. Han menade att; ”Det viktigt att man gör rätt saker på rätt 

kund”. Kristina menade också att ett kundhanteringssystem behövs för att få kännedom 

om kunden, och att hela företaget skulle kunna dra vinning av det. Henrik ansåg också 

att det kommer att underlätta många medarbetares dagliga arbete. Börje menade att 

konkurrensen kring försäljning av reservdelar och komponenter har ökat mycket de 

senaste åren; ”I och med Ebay och alla möjliga websidor öppnas en helt ny värld, det 

går att hitta nästan alla delar ute på nätet, dock inte originaldelar”. Därför ansåg han 

att företaget måste hitta andra saker att konkurrera med, som tillexempel den fördjupade 

kundrelationen.  

 

Samtliga av respondenterna ansåg att förmånsprogrammet på ett eller annat sätt kommer 

att underlätta både sitt egna, samt sina medarbetares arbete. Kristina menade att; ”Fast 

man inte har träffat kunden, så får man en bild av dem. Man har ju fakta, så här många 

maskiner har dom, och så här mycket omsätter dom hos oss”. Börje menade att; ”Ja, 

absolut! I och med att vi får mer lojala kunder så är det ju lättare för oss att ställa 

prognoser, på reservdelar, på upphandling etc.”. Henrik menade att; ”Det är en ganska 

viktig grund för affärsplaneringen, så det är inte bara ett verktyg för våra säljare, utan 

det är också ett verktyg för back-office här att arbeta med affären”.    

 

Henrik berättade att samtliga berörda anställda har fått ta del av utbildningsmaterial 

inför implementeringen, både via workshops samt som skriftlig information med stöd 

av exemplifieringar med frågor och svar som en säljare till exempel kan gå tillbaka till 

som stöd för att kunna hantera eventuella frågeställningar från kunder.  

 

Back-office är medvetna om att företaget inte använder någon form CRM-system i 

dagsläget, men att de har ett embryo till detta i form av ett förmånsprogram.  

Upplever överlag att man saknar information om kunderna för att kunna bygga 

relationer, och är därmed i behov av ett verktyg för kundrelationshantering. Här tror 

man att förmånsprogrammet kommer att kunna bidra till viss del. De upplever en viss 

skepsis mot förmånsprogrammet internt, och att detta är något naturligt utifrån att det är 

en ny företeelse.  

De anser att förmånsprogrammet kommer att kunna underlätta hela organisationens 

arbete med kundrelationer. Menar slutligen att samtliga berörda anställda har fått ta del 

av utbildning inför implementering. 
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5.4.4 CRM – Front-office  
Det finns en enighet i att företaget behöver ett förmånsprogram, och att detta kan verka 

som stöd i kundrelationen, men att formen för det behöver bli tydligare. Det råder en 

viss oenighet kring vad förmånsprogrammet faktiskt är. Torsten menade att; ”Tanken är 

bra, men sedan själva utförandet skulle kunna vara annorlunda, men jag är inte riktigt 

man att säga hur den skulle vara”. Elisabeth menade att; ”det är lite uppskattat, men 

det borde gå ut tydligare till kunder så att de inser helheten i det här”. Lotta menade att 

det är ”en bra morot för kunderna”. 

 

Torsten har gått igenom upplägget med sin närmsta chef, och förklarade att det är 

chefen som tagit den yttersta kontakten med kunderna. Elisabeth berättade att det enda 

hon fått tagit del av inför implementeringen var; ”inte mer än att det skickades väl ut 

lite dokumentation på hur det fungerar och så”. Lotta menade att hon inte blivit särskilt 

involverad i arbetet; ”Nja, det är väl inte något speciellt”.  

Ingen av respondenterna upplever något direkt problem med att använda verktyget eller 

arbetssättet som finns kring förmånsprogrammet. Elisabeth menade att det ju sköts per 

automatik, och att hantera eventuella frågor från kunderna inte är; ”något större 

problem”. Torsten menade att han har bra koll på det dagliga arbetet, men vidhöll att 

det alltid finns saker och ting som man kan utveckla och förbättra, och att; ”Ja, det finns 

väl alltid saker att lära sig, det är ju bara så det är”. Han berättade också att i och med 

att det kommer nya maskiner så blir det en utmaning att se till så att man har koll på 

exakt vilken maskin som kunde har. Lotta kunde inte se att förmånsprogrammet skulle 

kunna påverka hennes dagliga arbete, förutom att; ”förhoppningen är väl att kunderna 

handlar mer reservdelar, det är väl på det sättet det skulle kunna påverka mitt arbete”. 

Hon upplever förmånsprogrammet lite som ett hinder för en fördjupad kundrelation. 

Lotta berättade vidare att hon ibland upplever det svårt att neka kunder som ringer och 

försöker tjata till sig en rabatt, och att hon förr hade större möjligheter att påverka priset 

och eventuell rabatt. Hon berättade vidare att; Innan det vart det här 

förmånsprogrammet så kunde vi ju göra lite kampanjer och ta telefonen och ringa till 

kunderna, och tyvärr så är vi ju lite bakbundna när det gäller det här 

förmånsprogrammet, för vi kan ju liksom inte någonting sådant där”.  

 

Torsten upplever att förmånsprogrammet är en kundrabatt, och ingenting som 

egentligen varken kan främja eller stärka relationen till kunderna, snarare kanske 

tvärtom, igenom att en del kunder tycker att de är bra kunder, men blir åsidosatta av 

förmånsprogrammets struktur. Torsten menade att; ”Nä men det är väl lite grand så att 

en del dom tycker att ju att dom är väldigt stora, och att dom är en väldigt viktig kund 

för företaget. Så att det är väl dom som tycker att ja, nu är man åsidosatt, då kan det ju 

vara en nackdel om man ser det stort för företaget”. Elisabeth tror att kundens 

eventuella upplevelse av förfördelning kan vara ett problem; ”Det är ju dom här som 

gick in i det här och hade en rabatt, och sedan ett halvår eller år senare så tappar dom 

den. Då kan man ju tänka sig att dom blir lite griniga. Det är väl det som är 

problemet”. Lotta instämde och menade att; ”Ja ibland känns det ju som att det finns 

dom som inte är behörig av det som får det, och dom skulle haft det inte får det, det slår 

ju lite olika”.  

 

Front-office anser att företaget behöver ett förmånsprogram, men att det i dagsläget 

upplevs lite otydligt vad det egentligen är och hur det ska användas. Någon menade att 



50 
 

man inte ens blivit involverad i arbetet med det överhuvudtaget. De upplever inte att 

förmånsprogrammet kommer att bidra med något särskilt i deras dagliga arbete, och 

någon upplevde förmånsprogrammet som ett hinder för en fördjupad kundrelation. 

Detta då de ibland känner sig bakbundna utan möjlighet att ge rabatter. Vidare ser de 

risker med att vissa kunder kommer att känna sig orättvist behandlade, och därför bli 

åsidosatta.   
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6.  ANALYS  
 

 

6.1  Introduktion  
Studiens övergripande syfte är att identifiera vilka interna förutsättningar som har 

betydelse vid en implementering av CRM i en B2B-kontext, samt att diskutera detta 

utifrån faktorerna; Strategi, Organisation & Anställda/Ledning. Studien ämnar inte 

undersöka förutsättningar för implementering av CRM som i hårdvara och IT-system, 

utan snarare som i strategi för hantering av kundrelationer - Detta i enlighet med 

Ahearne et al., (2012, s.119) definition av CRM; ”The process of capturing customer 

information and developing an appropriate strategy in consultation with the 

salesperson in order to optimize sales performance”.  

 

 

6.2  Transaktionens relation  
Ett pågående generationsskifte bland företagets kunder, medför att kundernas 

preferenser förändras, och respondenterna menar att företaget befinner sig i en 

förändring som innebär att de börjat få nya yngre kunder som har andra urvalskriterier 

än förut. Här blir relationen till kunden central i syfte att förstå vad denna förändring 

och förändrade köpbeteende går ut på. Grönroos (2008, s. 48) väljer att definiera en 

relation som följande; ”en relation har utvecklats när kunden upplever att kunden och 

tjänsteleverantören eller tjänsteföretaget tänker på samma sätt”. Palmatier et al., (2008, 

s. 176) menar att kunden söker efter ett utbyte som på ett eller annat sätt kan optimera 

dennes vardag, eller lösa kundens problem. För att kunna tänka på samma sätt som 

kunden, och därmed också förstå dess behov, bör företaget ha en stark 

relationsorientering.  

 

I det pågående generationsskiftet bland företagets kunder, uttryckte någon respondent 

vikten av att vara nära och ha en bra relation till kunden i denna förändring, för att på så 

vis bättre kunna förstå kunden och dess behov. Att respondenterna ansåg att det var 

viktigt att ha en nära relation till kunderna, inte minst i förändringsarbete, stämmer väl 

överens med Grönroos (2008, s. 40-41), som menar att den traditionella 

transaktionsmarknadsföringen inte längre är hållbar för ett företag som vill skapa 

konkurrensfördelar och skapa ett långsiktigt värde, utan att ett fokus på 

relationsmarknadsföring är att föredra. Författaren menar att den traditionella 

transkationsmarknadsföringens motsats är relationsmarknadsföring, och att denna 

fokuserar på en dynamisk samverkan för att främja gemensamt värdeskapande samt 

möjliggörandet av värde. Ernst et al., (2011, s. 292) menar att ett företag som fokuserar 

på CRM, får ett försprång när det kommer till att lära känna kunden för att genom det 

kunna skapa värde tillsammans med kunden. Empirin visar på en viss förståelse för 

detta, men att bristen på verktyg blir ett hinder för fortsatt utveckling. 

 

Empirin visar vidare på att företaget i viss mån arbetar strategiskt med att införliva en 

ökad grad av relationsorientering, i motsats till en mera traditionell transaktionell syn på 

affären. Detta framkom under intervjuerna och tar sig bland annat uttryck i att företaget 

strävar efter att bli ett mera kundnära företag som tillhandahåller kompletta 

värdekoncept till kunden, snarare än att tillhandahålla och sälja en maskin eller en 

reservdel för sig. En transaktion utan relation, är en enskild händelse där kundlivscykeln 
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avslutas i samma ögonblick som transaktionen äger rum. En relation som innefattas av 

en transaktion, startar igång en kundlivscykel som skapar långsiktigt värde för alla 

parter som tar del av relationen. Enligt Grönroos (2008, ss. 40-41) innebär 

relationsperspektivet att möjliggöra värde, med betoning på process och värdeskapande, 

medans transaktionsperspektivet handlar om att distribuera ett färdigtillverkat värde till 

kunderna. Företaget befinner sig mitt i detta skifte, där en ökad konkurrens på samtliga 

marknader, föranleder att eftermarknadsbiten av den totala affären uppmärksammats 

mer och mer på senare tid. När det kommer till företagets relationsorientering, tyder 

intervjuerna på att det finns en viss förståelse för komplexiteten av att befinna sig i ett 

paradigmskifte där transaktioner remplaceras av relationer. Detta skifte upplevs till stor 

del bero på ett förändrat kundsegment, på grund av pensionsavgångar som inneburit att 

en yngre generation har getts tillträde. Min tolkning är att medarbetarna på ett eller 

annat sätt är medvetna om den pågående övergången mot ett ökat fokus på relation 

snarare än transaktion, men att det saknas strategier för en bra övergång.  

Trots att kundsegmentet förändras, och att medarbetare inom företaget har börjat förstå 

hur betydelsefull relationen är för affären, så verkar det fortfarande finnas en relativt 

stark produktfokusering på företaget, där man långt uppe på ledningsnivå fortfarande är 

präglat av ett transaktionsperspektiv. Back-office menade att företaget har vissa 

svårigheter med att lämna produktfokuseringen, och att många inom företaget 

fortfarande tror att det är produkten som är mest betydelsefull för en kund, och att 

relationen blir något sekundärt i skuggan av produkten. I enlighet med Hollyoake (2009, 

s. 134), borde det egentligen vara tvärtom, att relationen blir det mervärde som kan bära 

produkten i affären.   

 

Min tolkning av det empiriska reslutatet blir att transaktionens relation är relativt stark 

inom företaget, och att man behöver tydliga strategier för att kunna närma sig ett 

relationsperspektiv som genomsyrar hela verksamheten. I denna strategi att lämna 

transaktionens relation bakom sig, kan CRM verka som ett bra stöd. Detta stöds av 

Grönroos (2008, s. 46), som menar att utan en rigid kunddatabas med fullständig 

information om kunden, saknar företaget förutsättningar att kunna arbeta på ett 

relationsinriktat sätt. Även Lancioni et al., (2009, s. 62) betraktar CRM som en strategi 

för att kunna maximera företagets alla aktiviteter i kundrelationen, där CRM låter 

relationen med kunden genomsyra hela företaget. Ernst et al., (2011, s. 292) menar att 

CRM kombinerar relationsmarknadsföring med teknik för att skapa lönsamma och 

långsiktiga kundrelationer. I syfte att komma närmare kunden och skapa en förståelse 

för kundens värdeskapande processer, blir CRM därför en viktig beståndsdel i 

relationen.  

 

 

6.3  Mot gemensamma mål  
Finnegan et al., (2010, s. 153-155) hävdar att ett problem som ofta uppkommer till följd 

av en implementering av CRM, beror på att det föreligger olika syn på hur 

kundinformation skall hanteras inom organisationen. För att kunna implementera CRM 

på ett bra sätt i en organisation, är det därför viktigt att arbeta mot gemensamma mål, 

och att samtliga medarbetare enas kring företagets mål och visioner. Samtliga av 

respondenterna verkar vara medvetna om att företaget har övergripande mål och 

visioner, men någon vision för kundrelationshantering specifikt var bara två av 

respondenterna medvetna om, och endast en från back-office kunde redogöra närmare 

för vad denna vision faktiskt bestod av. Därför behöver företaget en tydligt definierad 

strategi från ledningen, samt en effektiv kommunikation av denna genom hela 
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organisationen. Detta kan kopplas till Mithas et al., (2005), som menar att företagets 

valda strategi avseende kundhantering är kritiskt i fråga om att skapa 

konkurrensfördelar. Att företaget bör tydliggöra sin strategi stämmer också överens med 

Ahearne et al., (2012), som menar att vilken strategi företagen väljer att använda sig av 

för att anta en CRM strategi, dramatiskt kan påverka utgången av det strategiska arbetet. 

 

Att företagets mål och visioner har en begränsad förankring hos front-office 

medarbetarna blev påtagligt under intervjuerna. Front-office menade på frågan om det 

fanns någon uttalad vision för kundrelationshantering att det ska finnas någon, men att 

de inte kan redogöra närmare för vad den går ut på. Back-office menade att de inte hört 

talas om någon vision för kundrelationshantering.  

Vad beträffar mera konkreta lönsamhetsmål eller affärsmål, verkar företaget använda 

sig av traditionella tal som marknadsandelar och försäljning kvantifierat i pengar. 

Företagets övergripande affärsmål verkar back-office ha lite större insikt i än front-

office, däremot framstår delmål och nedbrytning av mål inte som konkret och tydligt 

hos någon av grupperna. Det finns emellertid en stark övertygelse från back-office, om 

att ett av företagets huvudsakliga affärsmål är att gå från transaktion till relation. Dock 

så verkar kommunikationen av målen för dessa halta en aning, då front-office inte 

upplever dessa mål på samma sätt.  

 

Finnegan et al., (2010, s. 153-155) har i sin forskning identifierat vad de kallar för ett 

organisatoriskt motstånd, som bland annat yttrar sig i form av att organisationen arbetar 

strategiskt i en annan riktning än vad CRM och kundhantering kräver. Detta motstånd 

kan vara ett hinder vid implemnetering av CRM- Om företaget vill implementera CRM 

bör man arbeta aktivt med att minimera och överkomma detta organisatoriska motstånd, 

genom exempelvis en tydligt definierad vision. Genom min tolkning av respondenternas 

svar, verkar detta emellertid inte vara något som företaget arbetar särskilt aktivt med. 

Detta visar sig bland annat genom att respondenternas uppfattningar skiljer sig åt 

avseende vad företagets mål och visioner faktiskt utgörs av. Där någon upplever att 

företagets övergripande vision går ut på att bygga nära relationer med kunderna, och en 

annan att den går ut på att bli marknadsledande, medans några helt saknar övergripande 

vision och målsättning. Front-office upplever sig arbeta i princip utan mål, och upplever 

inte att det finns någong uttalad vision för kundrelationshantering. Back-office 

respondenterna däremot, upplever starkare att företaget arbetar med att komma närmare 

kunden och stärka relationen till kunderna. Back-office upplever dock, likväl som front-

office, att det finns brister i hur man internt enas kring företagets mål och visioner, och 

att de gemensamma målen som finns uppsatta från ledningen, inte riktigt genomsyrar 

verksamheten. Avsaknaden av tydliga gemensamma mål kan i enlighet med Payne & 

Frow (2005, s. 168), utgöra ett hinder för implemenetring av CRM. Författarma menar 

att det är viktigt för företaget att definiera CRM, då detta påverkar hur organisationen 

accepterar och hanterar CRM. 

 

 

6.4  Intern kommunikation och kunskapsöverföring  
Tidigare forskning tyder på att misslyckade implementeringar av CRM har visat sig 

bero på oförmågan att underlätta och förbättra överföringen av kundinformation genom 

hela organisationen (Jayachandran et al., 2005; Kim et al., 2007; Verhoef et al., 2009). 

Det empiriska materialet visar att kommunikationen mellan medarbetare, har en ganska 

komplex hierarisk struktur med långa kommunikationsvägar, där det inte är helt 

självklart hur och var information skall spridas internt. I dagsläget är telefon och mail är 
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de främsta kommunikationsmedierna för back-office, medans front-office upplever att 

intern information oftast går via mail eller via företagets intranät.  

Min tolkning är att back-office till viss del är medvetna om att den interna 

kommunikationen och kunskapsöverföringen på sina håll är bristfällig. Exempelvis 

igenom att back-office uttryckligen önskar enklare och kortare vägar att nå ut med 

informationen. I dagsläget så är det dels svårt att på ett effektivt sätt nå ut med 

information till front-office, men också att själva kommunikationsutbytet ofta uteblir, 

vilket leder till att back-office riskerar att gå miste om viktig information som 

exempelvis rör kunden.  

Respondenternas svar tyder på att det är organisationen som äger kontrollen snarare än 

säljaren, som i sin tur med stöd av (Ahearne et al., s. 119-121) tyder på att företaget i sin 

interna kommunikation och kunskapsöverföring använder sig av en top-down strategi.  

 

Min tolkning av det empiriska materialet är att respondenterna upplever att det dels 

inom företaget byggs väggar och barrirärer som försvårar den interna kommunikationen 

och kunskapsöverföringen, samt att de många stegen kommunikationen måste ta för att 

nå sin slutliga mottagare, medför stora brister i kommunikationen. Front-office upplever 

ibland att de får gehör för sådant som rapporteras till huvudkontoret, men också att det 

ibland helt saknas återkoppling. Front-office menade bland annat att; ”ibland rinner det 

ut i sanden, och ibland blir det en förbättring eller förändring, det är ju lite på chans”. 

Det finns också en uppfattning inom företaget om att det är svårt att påverka, och att det 

har pratats om vissa förändringar i flera års tid, men det har ännu inte skett någon 

förbättring. Upplevelsen av det blir att man har resignerat lite grand. Detta bristande 

kommunikationsutbyte verkar dock back-office vara medvetna om, som betonar vikten 

av att förstärka förutsättningarna för att få input från front-office. Det finns en viss 

förståelse för att företagets grad av kundorientering är viktigt. Back-office menade 

att; ”Man kan ju inte säga att man är kundorienterad om man inte har möjligheten att 

få fram information från vad som händer där ute, idéer och synpunkter som föds i 

samverkan med kunder och så vidare”. Back-office upplever även delvis att det är svårt 

att göra sig hörd inom organisationen, att input från kunderna inte riktigt tas på allvar, 

vilket i sig upplevs som ett hinder för att kunna arbeta mera relationsorienterat.  

 

 

6.5  Förändringsbenägenhet och delaktighet  
Det empiriska materialet visar att respondenterna upplever att det finns vissa barriärer 

inom företaget. Det talas bland annat om en kulturell barriär, där man menar att det är 

lätt att göra så som man alltid gjort istället för att förändra något. Vid 

förändringsprocesser inom företaget, upplever back-office att deltagande avgränsas väl 

mycket, och att företaget inte tar med tillräckligt många i processen. Det finns en 

tendens till att städnigt involvera samma människor, varför förändringen ibland inte får 

nog med geomslag. Därtill anser man att det tas begränsat med hänsyn till de anställdas 

åsikter eller eventuella engagemang. Befintlig forskning visar att en kritisk punkt vid 

implementeringen av CRM har att göra med hur förändringen integreras och mottas 

internt av organisationen. Finnegan et al., (2010, s. 153-155) menar att problem som 

uppkommer till följd av en implementering av CRM oftast beror aspekter som kan 

härledas till organisatoriska förändringar. För att nå en förändring bör det finnas 

motivation för de deltagande, för att på så sätt bygga engagemang för uppgiften. Detta 

är något som back-office verkar medvetna om, då de dels menar att; ”Alla måste ju veta 

varför vi ska implementera förändringen, hur den ska fungera, vad syftet är och 

målsättning. Alla måste vara med i båten, annars fungerar det inte”, samt att; ”man 
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börjar förstå att det är viktigt att involvera fler i förändringsprocesser och aktiviteter 

som man gör för att arbeta med relationen till kunderna”. Vikten av delaktighet och en 

samstämmighet mellan företagets olika funktioner betonar även Lancioni et al., (2009, 

s. 60-62), som menar att framgångsreceptet för en lyckad implementering i själva verket 

handlar om en tvärfunktionellt integrerad strategi, där samtliga av företagets funktioner 

tillsammans skapar en holistisk syn på försäljning och annan service information som 

rör kunderna. 

Det fanns emellertid en markant skillnad på hur front-office personalen upplevde 

förändringar och förändringsarbete, kontrar hur back-office personalen upplevde det 

hela. Front-office menade att de är medvetna om förändringarna, men att de oftast inte 

påverkar dem på något sätt i deras dagliga arbete. Det talas om att det förändras mycket 

på huvudkontoret, men att ute i organisationen arbetar människor på som vanligt. Front-

office upplever att de arbetar på som vanligt, trots att de har hört om en förändring, så 

påverkar den inte dem;”Vi kör på som vanligt. Sedan är det väl att det blir nytt folk på 

huvudkontor och sådana saker, det blir det ju, men det är ju inget som påverkar oss”. 

Detta tyder på en bristfällig delaktighet, med ett bristande engagemang som följd. Detta 

går också igen i det framgångsrika förändringsarbetet som en av respondenterna 

berättade om, där respondenten upplevde förändringen i sig som positiv, men att den 

inte riktigt nådde långsiktig framgång på grund av bristande engagemang. Front-office 

menar här att de inte har tid över att arbeta med förändringar, då de har fullt upp som 

det redan är. De tycker samtidigt att förändringsprocesser kan vara något positivt, och 

att det är synd en förändringsprocess stannar upp på grund av bristande engagemang.  

 

Min tolkning av empirin från front-office respondenterna, säger att det vid förändringar 

ofta initialt föreligger en skepsis. Detta stämmer överens med Finnegan et al., (2010, s. 

154), som menar att förändringsarbete i sig är problematiskt och sannolikt leder till en 

del motstånd från berörda parter, då människor inte är benägna att utan motivation 

befinna sig utanför sin bekvämlighets zon. Alla är dock inte avogt inställda till 

förändring, en av repondenterna menade att förändring kan vara något positivt för vissa, 

medans något negativt för andra. Att den enskilde anställde måste ha ett aktivt 

engagemang i sitt dagliga arbete för att förändringen ska kunna slå igenom, stöds också 

av Rogers et al., (2009, s. 222) som betonar vikten av att den enskilda anställde har ett 

aktivt engagemang I sitt dagliga arbete med förändringar. 

  

Det finns emellertid en tro på förändringens positiva sidor inom organisationen, inte 

minst från back-office, som menade att gå från transaktion till relation med kunden, och 

det förändringsarbete som det fordrar, är något som måste göras om företaget ska kunna 

utvecklas. Back-office menar att just denna förändring redan är i full gång, men att det 

är nu när folk börjar förstå att det är en stor förändring som håller på att ske som det 

stora utmaningarna kommer. Jag tolkar det som att man är medveten om att det är en 

utmaning, men att det samtidigt är något som i dagsläget inte fungerar helt 

tillfredställande, och att en förändring blir nödvändig. Det finns också en förståelse för 

att det är människan som måste driva igenom förändringen; ”Det är alltså bara mjuka 

värden, finns inget hårt värde här, utan det är bara för människor att anpassa sig och 

förstå, vilket ju också gör att det är svårast”.  

Baserat på intervjuerna, verkar det dock som att front-office och back-office ter sig likt 

två olika öar, vars eventuella förändringar inte påverkar den andre, trots att de arbetar 

inom samma företag. Detta är en brist som skulle kunna rättas till med stöd av en ökad 

delaktighet, där man enligt Lancioni et al., (2009, s. 60-62), arbetar tvärfunktionellt över 

företagets funktioner för att få en klarare översiktsbild.  
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6.6  Medarbetaren  
Respondenterna vurmar för kunderna, och visar på olika sätt hur kunden är viktig för 

dem i deras dagliga arbete. Det finns en förståelse och en djup samsyn kring att det är 

kunden som bär företaget och den anställdes månatliga löneutbetalning framåt. Detta 

visar att det finns en förståelse för hur kunden påverkar företaget, samt en vilja från den 

anställde att arbeta aktivt med kundrelationer. Denna drivkraft kan vara en positiv 

förutsättning för en implementering av CRM, i enlighet med Hunter et al., (2007, s. 17), 

som menar att det är människan och inte tekniken som krävs för att kunna genomföra en 

CRM strategi. Även Rogers et al., (2009, s. 222-231) betonar vikten av att den enskilda 

anställde har ett aktivt engagemang I sitt dagliga arbete med CRM, samt att för att nå 

framgång med en implementering måste den anställde vara en entusiastisk användare av 

CRM. Detta tyder på att inför en implementering av CRM, bör fokus ligga på människa 

snarare än teknik.  

 

Detta kan i sig utgöra en god motivation för den anställde att vara med och driva 

igenom en förändring som innebär en utveckling av kundrelationen och hanteringen av 

denna, som är tanken bakom en implementering av CRM. Detta kan kopplas till ett av 

de två huvudsakliga hindren för ett framgångsrikt genomförande av CRM som Rogers 

et al., (2009, s. 221-222) menar utgörs av att den enskilde anställde måste förstå och 

inbegripa vilka fördelar och vilka fördelar systemet kan innebära för dem personligen i 

deras arbete. Författarna argumenterar för att chefer vid en implementering av CRM, 

inte kan negligera det faktum att den anställde måste motiveras för att börja arbeta i den 

riktningen som ledningen önskar. Detta stöds även av Homburg et al., (2007), som 

menar att chefer bör ta hänsyn till organisationens interna förutsättningar snarare än att 

fokusera på teknikaliteter vid implementering av CRM.  

 

Back-office menade att relationen med kunden och en förståelse för hans affär är det 

som är avgörande. Front-office var också inne lite grand på samma spår, men visade till 

skillnad från back-office att det finns brister i befintlig arbetsmetodik och verktyg, som 

medför hinder i utvecklingen av kundrelationen. Min tolkning är att man litar till sin 

långa erfarenhet som reservdelsäljare, och att det inte finns något systematiskt arbetssätt 

för hanteringen av kundrelationerna. Det finns en relation till kunden som är 

upparbetad, men den är hårt knuten till den enskilde medarbetaren, och kan således inte 

varken utvecklas eller överföras utan den enskilde medarbetarens inblandning. Detta 

kan kopplas till Ahearne et al., (2012, s. 119, 127), som menar att försäljarens roll i 

CRM bör framhävas, i synnerhet när det kommer till mera komplexa affärsmiljöer som 

exempelvis B2B, och att grunden för kundkännedom och särskild expertis om kunderna 

inom industriell B2B försäljning, alltid ligger hos den enskilde försäljaren. Författarna 

argumenterar vidare för att front-office bör inta en mer framträdande roll i det 

strategiska beslutsfattandet och införliva och använda kunduppgifter så som de själva 

finner lämpligt. Beaktandet av medarbetarens roll inför en implementering, stöds även 

av Day (2004, s. 22), som menar att CRM projekt ofta faller på att de mänskliga 

aspekterna av CRM inte har iakttagits. Företaget bör se till att förstärka medarbetarnas 

upplevelse av gemenskap och delaktighet.  
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6.7  Kundcentrering  
Empirin visar att företagets ambition är att vara kundcentrerade, alternativt att i alla fall 

öka graden av kundcentrering, men att denna kundkultur störs av att det generellt 

föreligger ett relativt starkt produktfokus, snarare än relationsfokus. Respondenterna har 

uppgivit att kunden är viktig, och det verkar finnas en grundläggande vilja att arbeta 

mera aktivt med kundrelationen. Denna kultur är viktig för företaget att bygga vidare 

på, inte minst utifrån Homburg et al., (2007), som menar att ett aktivt arbete med 

företagets kundkultur, har större inverkan på implementeringens resultat, än vad en 

förbättring av informationstekniska system har.  

 

Chan (2005, s. 38) menar att företaget i grunden måste vara drivet av kundcentrerade 

mål, i syfte att optimera CRM i företaget. Min tolkning av empirin blir att det inom 

företaget finns vissa kundcentrerade mål, och en uttalad vilja att bygga vidare och 

utveckla relationen till kunderna, men att man i praktiken arbetar ur ett 

produktperspektiv snarare än relationsperspektiv. Front-office lyfter i och för sig både 

tillgänglighet och kvalitetsaspekter som avgörande faktorer när det kommer till kundens 

val av företaget som leverantör. Tillgänglighet i form av bra servicenät och att finnas 

nära kundens verksamhet. Kvalitet som dels i ren produktkvalitet på maskin och 

reservdel, men också kvaliteten på själva servicen som utförs på maskinerna. Min 

tolkning av det empiriska materialet visar dock att front-office ofta resonerar ur ett 

produktperspektiv avseende varför kunden väljer företaget, som till 

exempel; ”kvaliteten har nog ökat, och det har ju jobbats mycket med det också.” och 

att; ”vi verkligen lägger ner jobb på att få maskinerna hållbara och bra, funktionella”. 

Argumenten glider gärna in på hårda aspekter som maskin, kvalitet och funktion snarare 

än relation.  

Det finns emellertid en stark vilja att hjälpa kunden i alla lägen, vilket i sig kan utgöra 

ett kundcentrerat mål. Detta är något som back-office är medvetna om, där de bland 

annat menar angående den goda viljan att hjälpa kunden i alla lägen, att den inte 

nödvändigtvis behöver vara särskilt kundcentrerad och relationsorienterad, utan att det 

snarare handlar om en transaktionell välvilja, där man säger ja till kunden oavsett vad. 

Detta tyder på att front-office behöver stöd i exempelvis prioriteringar av kunder och 

kundärenden, för att på så sätt också få en koppling till kundcentrerade mål, i enlighet 

med Chan (2005).  

 

Back-office anser inte att företaget har en kundfokuserad organisationskultur. Detta kan 

i enlighet med Chan (2005, s. 33), vara en risk inför en implementering av CRM, 

igenom att företaget förlorar möjligheter genom en negativ kundupplevelse, om inte 

befintlig organisationsstruktur främjar ett beteende som sätter kunden i fokus. Lancioni 

et al., (2009, ss. 77-78) menar att företagets grad av kundcentrering i mångt och mycket 

styr hur väl implementeringen CRM slår ut, där det blir problematiskt att implementera 

CRM för ett företag med en låg grad av kundcentrering.  

Min tolkning av det empiriska materialet blir att företaget dagsläget inte har en särskilt 

kundfokuserad organisationskultur. Företaget har en stark kundbas med många lojala 

kunder, men när det kommer att skaffa nya kunder och få dem att bli en del av gruppen 

med trogna lojal kunder upplever man en utmaning. Denna utmanning ses i ljuset av ett 

starkt produktfokus, som för med sig att kunden och kundens behov riskerar att hamna i 

skymundan, i genom att man hela tiden tar fram bättre och bättre produkter och tror att 

en leverans av denna tekniskt överlägsna produkt räcker för att skapa och upprätthålla 

en kundrelation. Kunderna förefaller vara centrala i medarbetarens dagliga arbete, och 

något man värnar starkt om. Under intervjuerna ombads respondenterna att beskriva på 
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vilket sätt kunden är viktig i det dagliga arbetet. Svaren från respondenterna visar att det 

finns en tydlig förståelse för att det är kunden som utgör grunden för den anställdes 

månatliga löneutbetalning. 

När intervjun senare kom in på frågor kring befintliga drivkrafter för att arbeta mera 

relationsorienterat blev svaren lite varierande. Någon menade att det handlade om att 

ställa upp i alla lägen, hur än kunden beter sig. Medans en annan menade att 

kundrelationen var en pågående process, där man hela tiden, om möjligt försöker att 

förbättra de befintliga kundrelationerna som finns. En respondent litade till sin 

erfarenhet och att hen genom det; ”vet ju hur det fungerar”, i fråga om att stärka och 

utveckla kundrelationen.  
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7.  SLUTSATSER  
 

 

7.1  Faktorer som påverkar implementering av CRM   
 

Studiens resultat visar på att en mängd olika interna förutsättningar är av betydelse vid 

en implementering av CRM strategier i en B2B kontext. Utifrån de kvalitativa intervjuer 

som jag genomfört med olika medarbetare på fallföretaget, kan jag också konstatera att 

företaget bör ta vissa av dessa interna förutsättningar i beaktning, i deras fortsatta arbete 

med CRM. Vidtar företaget strategiska åtgärder i enlighet med vad som visas i studien, 

ökar sannolikt möjligheterna till att genomföra en framgångsrik implementering av 

CRM.    

 

Vilka interna förutsättningar är av betydelse vid en implementering 

av CRM strategier i en B2B kontext? 

 

 
Figur 8: Identifierade interna förutsättningar. 

 

7.2  Strategi   
I en nära relation med kunden, kan det naturligtvis vara svårt att avgöra huruvida han 

eller hon representerar en lönsam kund för företaget i stort. Relationen kan grunda sig i 

vänskap och känslor, snarare än i ett affärsmässigt förnuft. Därför behövs också tydliga 

strategier för att kunna hantera kunderna på ett mera rättvist och faktabaserat sätt. 

Back-office starka övertygelse om att ett av företagets huvudsakliga affärsmål är att gå 

från relation till transaktion behöver nå ut till hela organisationen, detta för att 

överbrygga front-office avsaknad av dessa mål. Avsaknaden av övergripande affärsmål 

riskerar bli ett hinder i företagets implementering av mål och visioner för CRM genom 

organisationen, något som kan utgöra ett motstånd för att företaget skall kunna arbeta 

mot gemensamma mål.    

Strategi
1. Tydliga övergripande 

affärsmål.

2. Gemensamma mål 
och visioner.

3. Ett holistiskt synsätt 
på hanteringen av 

kundrelationer.

Kundrelation
1. Grad av 

relationsorientering 
kontrar produktfokus.

2. Den enskilde försäljarens 
kundkännedom och 
särskild expertis om 

kunden, och hur denna 
information hanteras.

Organisation
1. Intern kommunikation 
och kunskapsöverföring. 

2. Interna relationer och 
barriärer mellan 

avdelningar.

3. Organisatorisk struktur -
top-down respektive 

bottom-up. 

4. Företagets lärandekultur.

Förändring

1. Den anställdes 
motivation till 

förändring. 

2. Den anställdes 
nivå av engagemang i 

sitt dagliga arbete.
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Baserat på respondenternas svar, tolkar jag att det saknas en strategi dels för CRM och 

dess implementering, men också för andra områden som exempelvis kundhantering 

generellt. 

Studiens resultat visar att det överlag saknas tydliga gemensamma mål, vilket i sig 

riskerar att skapa eller bibehålla ett organisatoriskt motstånd. Detta kan ha sin grund i 

att företaget inte har definierat arbetet med CRM nog tydligt, och att strategin därför får 

svårt att nå ut genom organisationen. Avsaknaden av gemensamma mål och visioner, är 

något som fortsatt tyder på att företaget skapar mål och visioner back-office, men 

eftersom att de inte arbetar aktivt med implementeringen av dessa, blir de heller inte en 

del av det dagliga arbetet ute i organisationen och front-office. Detta tyder på att det kan 

finnas brister i organisationens kommunikation avseende företagets mål och vision, 

vilket blir ett hinder för att de gemensamma målen skall kunna genomsyra 

verksamheten och nå full genomslagskraft.   

Om man enligt Payne & Frow (2005, ss. 168-170) betraktar CRM som en holistisk syn 

på hanteringen av kundrelationer, så bör strategin genomsyra hela organisationen. 

Studiens resultat visar att detta holistiska synsätt på hanteringen av kundrelationer 

saknas, och att detta bör beaktas inför en eventuell implementering av CRM.  

 

 

7.3  Kundrelation  
Företaget verkar befinna sig en fas där man förstår att relationen till kunden blir allt 

viktigare, och företagets ledning har uttryckligen önskat att arbeta mera med relationer 

än vad man tidigare gjort. Företaget verkar inom en högteknologisk bransch och präglas 

historiskt av ett starkt produktfokus, och en tro på att det är den högteknologiska 

produkten som bygger affären. Detta pågående paradigmskifte från transaktioner till 

utvecklandet av kundrelationer blev tydligt under intervjuerna. Relationer och 

kundlojalitet blir därtill allt viktigare för lönsamheten. Back-office menade att företaget 

måste gå från transaktion till relation, för att på ett bättre sätt kunna förstå och uppfatta 

kundens behov. Front-office verkar ha emellertid fortfarande ha ett litet starkare 

produktfokus, medans back-office värnar mera om relationer och lyfter gärna befintliga 

tjänster som exempel på plattformar för denna relationsorientering att växa i.  

 

Det finns en relation till kunden som är upparbetad, men den är hårt knuten till den 

enskilde medarbetaren, och kan således inte varken utvecklas eller överföras utan den 

enskilde medarbetarens inblandning. Här finns en identifierad brist för företaget att 

arbeta vidare med, i syfte att motivera medarbetaren att arbeta med CRM och fortsätta 

att utveckla sin relation med kunderna. Ahearne et al., (2012, s. 119, 127) menar att 

försäljarens roll i CRM bör framhävas, i synnerhet när det kommer till mera komplexa 

affärsmiljöer som exempelvis B2B, och att grunden för kundkännedom och särskild 

expertis om kunderna inom industriell B2B försäljning, alltid ligger hos den enskilde 

försäljaren. 

 

Utifrån min tolkning av det empiriska materialet, blir det relevant att poängtera riskerna 

med att låta viktig information om kunden stanna hos den enskilde medarbetaren. En av 

respondenterna berättade att många kommer att gå i pension snart, och ställde sig 

frågandes till vad som händer med den kunskapen när anställda av olika skäl lämnar 

företaget. Detta blir en relevant fråga för företaget att ställa sig, hur denna information 

om kunden egentligen skall hanteras.  
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För att kunna förändra och utveckla kundrelationerna i syfte att uppnå en ökad 

effektivitet och skapa varaktiga konkurrensfördelar på marknaden, så är enligt Grönroos 

(2008, ss. 419-421) organisationens grad av kundfokus en kritisk aspekt. För att kunna 

lämna transaktionsperspektivet bakom sig, behöver således organisationen en tillräckligt 

hög grad av relationsorientering, med ett starkt fokus på kundrelationen, och en tro på 

relationen som kritisk beståndsdel i den långsiktiga affären. Relationsorienteringen blir 

det som kommer att kunna bära en verksamhet från transaktion till relation. 

Relationerna externt mot kund, likväl - och icke att förglömma, relationerna internt 

mellan medarbetare. Hur företaget förhåller sig gentemot transaktion respektive 

relation, påverkar i stor utsträckning företagets möjligheter att agera i en omvärld där 

transaktioner alltmer remplaceras av relationer. 

Eftersom att Front-office fortfarande verkar ha ett litet starkare produktfokus, medans 

back-office istället lyfter relationer och befintliga tjänster som exempel på plattformar 

för denna relationsorientering att växa i, behöver företaget utveckla och stärka 

kunskapsöverföringen mellan olika funktioner. Detta i syfte att gemensamt kunna lämna 

transaktionens relation. 

 

Om man som anställd vurmar för kundrelationen, borde det finnas motivation till att 

utveckla och förbättra förutsättningarna för relationen. Studien visar att här finns det 

förbättringspotential genom att ta tillvara på medarbetarnas vurm för kunden och 

kundrelationen. Eftersom att viljan att utveckla kundrelationen finns, behöver den 

anställde få stöd och verktyg för att kunna fortsätta arbeta med att stärka 

relationsorienteringen.  

 

 

7.4  Organisation   
Eftersom att det föreligger skillnader i hur back-office respektive front-office upplever 

företagets mål, verkar den interna kommunikationen av de övergripande affärsmålen 

halta en aning. Generellt så upplever Back-office upplever målen mera 

relationsorienterade än vad front-office gör. Detta riskerar att försvåra arbetet med att 

samla ihop och ena organisationen inför den långa resan från transaktion till relation.  

Det empiriska materialet visar att kommunikationen mellan medarbetare, har en ganska 

komplex hierarisk struktur med långa kommunikationsvägar, vilket i sig riskerar 

försvåra kommunikationen och kunskapsöverföringen i alla led. Detta riskerar att bli ett 

hinder när det kommer till att utveckla och hantera kundrelationen, igenom att 

kommunikationen blir felaktigt återgiven innen den nått fram till mottagare, alternativt 

att kommunikationen inte når fram överhuvudtaget. Att den interna kommunikationen 

och kunskapsöverföringen fungerar bra, har betydelse för implementering av CRM. 

Att man genom ett bristfälligt kompetensutbyte, inte fullt ut kan ta tillvara på den egna 

organisationens kraft och idéer, riskerar också att skapa hinder för en implementering av 

CRM. Detta kan kopplas till de negativa konsekvenserna som kan uppstå till följd av 

användningen av en top-down strategi. Ahearne et al., (2012, s. 119-120) menar att när 

ett företag använder en top-down strategi, så genomförs val av strategi på högre nivå i 

organisationen för att sedan spridas lägre och lägre ner i organisationens hierarki. 

Författarna argumenterar för att denna strategi inte är att föredra vid implementering av 

CRM, detta på grund av att säljkåren inte involveras fullt ut, vilket leder till att mycket 

värdefull och kritisk information från de som faktiskt hanterar kundrelationen, stannar i 

front-office. Studiens resultat visar att företaget går miste om värdefull information från 

de som faktiskt hanterar kundrelationen. 
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Relationerna internt inom företaget visar sig vara bristfälliga, med barriärer och ”vi-och-

dom” mentalitet. Matanda & Ndubisi (2013, s. 1047) menar att byggandet av relationer 

inom organisationen, är lika viktigt som byggandet av externa relationer med kunder 

och leverantörer. Författarna argumenterar vidare för att den interna relationen med den 

anställde bör behandlas med samma omsesidiga respekt som själva kundrelationen. 

Detta hade kunnat minimera de barriärer som respondenterna i dagsläget upplever, och 

medfört att företaget kunnat främja den interna kommunikationen och 

kunskapsöverföringen. 

 

För att kunna anlägga en strategi som innebär ett ömsesidigt kommunikationsutbyte, 

behöver man beakta och förstå vilken strategi man använder sig av i dagsläget. Jag har 

tidigare redogjort för min tolkning av empirin, där jag vill mena att företaget använder 

sig av strategier som kan liknas vid top-down management, och att företaget för att 

kunna implementera CRM på ett effektivt sätt, borde beakta, se över och ifrågasätta 

nyttan med användningen av denna typ av strategi. För att främja implementeringen av 

CRM, borde företaget istället lägga tonvikten på att involvera medarbetaren i 

förändringen, och föra ett ömsesidigt kommunikationsutbyte. Ahearne et al., (2012, s. 

119-120) menar att vid användning av en bottom-up strategi, så ligger tonvikten på att 

involvera individerna för att kunna inkludera  kundstrategiplanering som är insamlat 

från front-office, och sprida fördjupad kunskap om kundens behov på samtliga nivåer i 

en organisation. Denna strategi tar hänsyn till och nyttjar den viktiga kunskap som finns 

bland säljare och front-office personal, och vore - baserat på de empiriska resultaten, 

fördelaktigt att använda för att underlätta och effektivisera den interna 

kommunikationen och kunskapsöverföringen vid implementering av CRM. 

Detta kan också kopplas till den anpassningsbara organisatoriska inlärningsprocessen, 

som Ostroff (1999) menar är nödvändig för organisationen att stödja vid 

implementering av CRM. Författaren arguementerar för horisontell lärande 

organisation, där förståelsen för strategiska frågor integreras genom alla de avdelningar 

som är berörda av förändringen. Studiens resultat visar att en ökad intern samverkan och 

en utveckling av interna kontaktytor vore fördelaktigt, i syfte att skapa förståelse och 

lära av varandra och på så sätt kunna anlägga ett holistiskt arbetssätt för att kunna 

implementera CRM genom organisationen. Om organisationen inte omfattas av en 

lärandekultur uppstår barriärer mellan olika funktioner, vilket i sig utgör ett hinder för 

en implementering av CRM (Homburg et al., 2008; Payne et al., 2005). De befintliga 

barriärerna som respondenterna upplever existerar internt, kan också kopplas till 

tidigare forskning inom relationsmarknadsföring, som har visat på att tillit och 

engagemang för interorganisatoriska relationer utgör kritiska punkter för framgång 

(Atuahene-Gima et al., 2002, Doney et al., 1997, Grönroos, 1999).  

 

 

7.5  Förändring   
Det empiriska materialet visar att det finns en viss skepsis mot förändringar internt inom 

företaget. Detta stämmer väl överens med Finnegan et al., (2010, s. 154), som menar att 

förändringsarbete i sig är problematiskt och sannolikt leder till en del motstånd från 

berörda parter, då människor inte är benägna att utan motivation befinna sig utanför sin 

bekvämlighets zon. Eftersom att vi människor är väldigt olika, och också hanterar 

förändringar väldigt olika, så borde denna motivation anpassas efter individ och 

situation. Vissa ser förändringar som en utmaning, medans andra tycker att det är 

otäckt. Hur det än är, så behöver medarbetaren på ett eller annat sätt motivation till att 

engagera sig i förändringen som sker. Om inte detta engagemang finns, riskerar 
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förändringen att inte kunna slå igenom så som det var tänkt. Att den enskilde anställde 

måste ha ett aktivt engagemang i sitt dagliga arbete för att förändringen ska kunna slå 

igenom, stöds också av Rogers et al., (2009, s. 222) som i sin forskning betonar vikten 

av att den enskilda anställde har ett aktivt engagemang i sitt dagliga arbete med 

förändringar. Här bör företaget se över hur man kan ge stöd åt den enskilde anställdes 

aktiva engagemang, för att på så sätt hjälpa förändringen igenom organisationen. 

 

7.6  Modell för implementering av CRM  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figur 9: Proaktiv implementering av CRM. 

 

I syfte att skapa en effektivare implementeringsprocess som renderar i en högre 

avkastning på investering för företaget. En tänkbar implikation med modellen, är att en 

organisation som är väl förberedd för CRM, lättare kommer att kunna maximera 

effekten av CRM. En proaktiv implementering av CRM underbygger ett anpassat 

förhållningssätt till organisationens behov. En framgångsrik implementering av CRM 

möjliggör en effektiv hantering av kundrelationer, där både front-office och back-office 

kan agera på fakta när det kommer till att identifiera affärsstrategier samt att styra 

organisationen mot rätt typ av aktiviteter. Detta är något som gynnar både företaget och 

företagets anställda, men också företagets kunder, som sannolikt erhåller en bättre och 

smidigare service.  
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8.  REKOMMENDATIONER  
 

 

8.1  Till fallföretaget   
Utifrån att företagets kundbas och segment förändras, och med det även kundernas 

preferenser, blir det viktigt att hänga med i kundens utveckling för att kunna förstå hur 

företaget på bästa sätt kan skapa värde med kunden. 

Detta befäster ytterligare vikten av att företaget har en kundorienterad affärskultur som 

fokuserar på kundrelationen. Produktperspektivet, där den fysiska produkten agerar 

kärnvärde i affären urlakas allt eftersom, och företaget måste addera mervärden till 

kunderna för att få fortsätta vara medskapare av värde tillsammans med kunderna. För 

att kunna addera mervärden som är relevanta för kunden, måste företaget lära känna 

kunden bortom transaktionens relation. Detta föranleder ett behov av att implementera 

CRM, i syfte att komma närmare kunderna och lättare förstå och uppfatta deras behov.   

Därför behöver företaget anlägga en strategi för CRM. 

 

Företagets övergripande mål för verksamheten verkar finnas uppställda och 

kommunicerade, men för att kunna nå de uppställda målen krävs emellertid en 

pedagogisk och flexibel kommunikation som möjliggör att var och en av de anställda 

inom olika funktioner kan begripa hur de kan agera i sitt dagliga arbete för att styra mot 

de uppsatta målen. 

På grund av de befintliga barriärer som respondenterna upplever existerar internt, bör 

företaget iakta och främja byggandet av tillit och engagagemang inom organisationen, 

som ett led i att riva de befinliga interna barriärerna. 

Min tolkning är att en bristande delaktighet bland de funktioner som berörs av 

förändringen, sänker nivån av förändringsbenägenhet, och skapar hinder för att 

förändringen skall kunna genomföras. Därför bör alla som påverkas av förändring också 

på ett eller annat sätt vara delaktig i förändringsprocessen.  

Många av de anställda bär på en inre drivkraft till att arbeta mera relationsorienterat, 

och denna drivkraft borde företaget dels fånga upp och ta tillvara på, samt erbjuda 

näring och stöd för att kunna påverka den i en riktning som är fördelaktig för en 

implementering av CRM. 

Eftersom att empirin visar att det finns ett grundläggande engagemang för kunden och 

kundrelationen, anser jag att företaget måste hitta sätt att motivera medarbetaren att 

arbeta aktivt med CRM. För att inte riskera att företaget förlorar möjligheter genom en 

negativ kundupplevelse för kunden, bör det finnas en organisationsstruktur samt 

incitamentsstrukturer som lockar till ett beteende som sätter kunden i fokus (Chan, 

2005, s. 33). CRM och CRM system möjliggör för företag att verka nära kunden och 

nära relationen, samt bidrar till att öka förståelsen för kundens värdeskapande processer 

i syfte att skapa konkurrensfördelar för företaget. Men för att företag skall lyckas med 

en implementering av CRM menar jag att det fordras en ökad grad av 

relationsorientering inom organisationen som fundament i kundrelationshanteringen. 

 

Eftersom att företaget verkar inom B2B, och eftersom att empirin visar på brister 

avseende bland annat front-office upplevelse av delaktighet i övriga företaget, bör 

företaget framhäva front-office och deras förutsättningar vid implementering av CRM. 

Om inte front-office medarbetaren involveras ordentligt i CRM strategin, stannar 

mycket av kundinformationen hos den enskilde medarbetaren och dennes långa 

erfarenhet. Jag tycker det är relevant att lyfta detta som en risk, att låta viktig 
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information om kunden stanna hos den enskilde medarbetaren. Här bör företaget se till 

att ta vara på informationen och samla den i exempelvis en kunddatabas, så att ingen 

viktig information som stödjer kundrelationen förbigås. 

Att kunden är viktig för medarbetarna råder det inga tvivel om, men för att kunna ta 

vara på och arbeta aktivt med att stärka kundrelationen fordras verktyg i form av 

exempelvis en systemmässig hantering av kundrelationen. Om respondenterna idag får 

reda på något om kunden, eller något som hen upplever viktigt om kunden, finns idag 

ingen regelmässig hantering för hur den anställde ska agera. Den anställde har i regel 

byggt upp ett eget nätverk internt inom företaget med kontaktytor för att hantera 

information kring kunden. Informationen loggas eller sparas inte någonstans, utan den 

försvinner i regel utan vidare uppföljning. Innan dessa identifierade brister har rättats 

till, anser jag att företaget besitter en låg grad av kundcentrering. Vilket enligt Lancioni 

et al., (2009, ss. 77-78), kan innebära negativa konsekvenser för en implementering av 

CRM. Företaget bör därför vidtaga åtgärder för att stärka företagets kundcentrering. 

 

 

8.2  Samhälleliga aspekter 
CRM är ett fenomen som förutom att hjälpa företag att öka förståelsen för 

kundrelationen som kritisk beståndsdel i affären, även potentiellt kan bidra till en högre 

livskvalitet för många människor. Ett CRM kan exempelvis användas av en offentlig 

myndighet, för att stödja och underlätta processer, som i sin tur kan förenkla vardagen 

för många människor. Detta implicerar också att arbetet med att effektivisera 

implementeringsprocessen av CRM också kan ge tydliga ekonomiska samhällsvinster. 

Företag väljer att köpa in CRM-system, trots att framgångsfrekvensen generellt sett är 

relativt låg. CRM kan vara något mycket kraftfullt, förutsatt att det implementeras och 

hanteras på ett erforderligt sätt inom organisationen. De tekniska applikationerna är 

sällan problemet, de har kommit till att bli både sofistikerad och funktionell genom 

åren, varför fokus istället borde riktas mot implementeringen och användarna av den 

tekniska applikationen. Med min studie vill jag uppmärksamma de stora problemen med 

att implementeringen av CRM så ofta misslyckas, samt att fokus i ett CRM projekt bör 

riktas mot implementeringsfasen.  

 

 

8.3  Framtida forskning   
Mot bakgrund av att det visat sig att implementeringar av CRM ofta misslyckas, finns 

en stor teoretisk och praktisk nytta av att utforska området vidare. I denna studie har jag 

undersökt vilka faktorer som är av betydelse vid en implementering av CRM i ett 

företag som verkar inom B2B i en relativt nischad bransch. Studiens resultat skulle 

kunna användas som ramverk för företag som är i färd med att implementera CRM, i 

syfte att förbereda organisationen och därmed öka chanserna att lyckas. Resultatet kan 

också användas som utgångspunkt för vidare forskning. Jag anser att fortsatta studier 

med fördel skulle kunna använda sig av både en kvalitativ och kvantitativ metod. 

Kvalitativ metod skulle kunna användas för att utforska och upptäcka hur 

implementering av CRM skiljer sig åt mellan olika branscher och olika stora företag. 

Det är rimligt att anta att faktorer som är av betydelse vid implementering av CRM 

skiljer sig åt, beroende av exempelvis vilken bransch det specifika företaget verkar i, 

eller om det skiljer sig åt beroende på hur stor respektive liten organisationen är. 

Tidigare forskning är utförd mestadels inom B2C, och det vore intressant att se hur en 

implementering inom B2B kan gå till, och om det skiljer sig något åt. När dessa 
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eventuella skillnader sedan har belysts, kunde kvantitativa studier ta vid för att lättare 

kunna generalisera resultatet och på så viss bygga ett ramverk för implementering av 

CRM, anpassat till den specifika kontext som företaget verkar i. En utgångspunkt för 

detta kunde vara att använda sig av min modell för proaktiv implementering av CRM, 

som belyser faktorer som är av betydelse i ett företag som verkar inom B2B. Modellen 

skulle också kunna användas som jämförelse i en kvalitativ studie, detta för att se om 

det finns några gemensamma nämnare vid implementering av CRM i andra svenska 

företag och organisationer. 
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9.  SANNINGSKRITERIER  
 

Syftet med studien har varit att genom en tolkning av verkligheten, skapa förståelse för 

ett fenomen, vilket motiverar valet av att utföra en kvalitativ studie. Sanningskriterierna 

kommer därför att anpassas till det. Guba & Lincoln (i Bryman, 2011 s. 352-354) menar 

att man inom kvalitativ forskning, i kontrast mot kvantitativ forskning, behöver unika 

metoder för att bedöma forskningens kvalitet, och omnämner dessa som trovärdighet 

och äkthet. Detta eftersom att mätning inte är det primära i en kvalitativ studie.  

 

9.1  Trovärdighet   
Trovärdighet utgörs av fyra delkriterier; Tillförlitlighet, Överförbarhet, Pålitlighet samt 

En möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s. 354). 

 

En Tillförlitlighet skapas enligt Bryman (2011, s. 354-355) genom att forskaren 

använder sig av de regler som finns i syfte att framställa en beskrivning av verkligheten 

som är acceptabel, samt att man rapporterar resultaten till dem som varit en del av 

studien, genom så kallad respondentvalidering. Genom att intervjuerna har spelats in 

och sedan transkriberats, har samtliga av respondenterna haft möjlighet att i efterhand 

granska materialet. Ingen av respondenterna har emellertid gjort anspråk på detta, 

samtliga kommer dock att få ett exemplar av studien när den är klar. Studien har 

genomförts i enlighet med befintliga regler och etiska principer, vilket får anses stärka 

studiens tillförlitlighet.  

 

Överförbarhet anger i vilken utsträckning som studiens resultat går att överföra till 

annan kontext, där en rik och fyllig beskrivning av fenomenenet bidrar positivt till 

överförbarheten (Bryman, 2011, s. 355). Då studiens resultat visar en tolkning av 

verkligheten på det specifika fallföretaget, går det inte att generalisera resultatet vidare, 

då verkligheten hos andra företag och organisationer kan skilja sig åt. Däremot anser jag 

att jag genom att tydligt beskriva studiens sammanhang, skapat förutsättningar för att 

kunna bedöma överförbarheten för fenomenet, både i teoretiska och i praktiska 

sammanhang.  

 

En pålitlighet för studien skapas genom att tydligt beskriva alla steg i 

forskningsprocessen, så som exempelvis problemformulering, urval och 

intervjuutskrifter. Dessa utgör sedan grund för kollegial granskning, där kollegor kan 

bistå med granskning och bedöma kvaliteten på de olika stegen som valts (Bryman, 

2011, s. 355). I studien finns procedurer och tillvägagångssätt tydligt beskrivna, och jag 

har under processens gång låtit studien bli granskad av både kurskamrater och 

handledare, vilket får anses stärka studiens pålitlighet.  

 

En möjlighet att styrka och konfirmera, skapas enligt Bryman (2011, s. 355-356) genom 

att forskaren är medveten om sina egna ståndpunkter, och undviker subjektiva 

bedömningar och att medvetet låta personliga åsikter påverka studien. Jag har under 

arbetets gång bejakat min egen subjektivitet i syfte att minimera risken för att mina 

personliga åsikter och ståndpunkter skall kunna påverka val som gjorts i processen. 

Detta är emellertid något som jag som författare inte kan garantera, då subjektiviteten 

omedvetet kan påverka. Jag har dock varit medveten om detta under arbetets gång, och 

kontinuerligt reflekterat över mina egna ståndpunkter.  
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Bilaga 1 – Intervjumall Front-office 
 

Tema 1. Bakgrund om respondenten 

Namn, ålder, tid i företaget? Arbetslivserfarenhet? (arbetat med innan?) Utbildning? 

Etc.) 

Vad arbetar du med här på fallföretaget? Vad innebär din tjänst närmare? 

 

Tema 2. Strategi  

Varför väljer kunden företaget framför andra? (Hur värdesätter företaget kunden idag) 

Vad skulle du säga att företaget har för vision? (övergripande, vars vill man nå etc.) 

- Finns någon uttalad vision för kundrelationshantering specifikt? 

Hur ser du på företagets syn att måna om relationen till kunderna? (relationsorientering) 

Om du tänker på några specifika kundrelationer du har idag som fungerar väldigt bra, 

vad tror du är anledningen till att just dem fungerar så bra? 

Om du istället tänker på några specifika kundrelationer du har idag som inte fungerar 

lika bra, vad upplever du är orsaken till att just dem inte fungerar bra?  

 

Tema 3. Organisatorisk miljö (Organisation) 

På vilket/vilka sätt är kunden viktig för dig i ditt arbete? 

Om du får reda på något om kunden (eller något annat) som du upplever viktigt – Vad 

gör du med den informationen? Hur vet du vem du ska tala med? 

Om du rapporterar något till HK (processförbättringar, åsikter, feedback etc.), på vilket 

sätt får du återkoppling? 

Hur får du reda på vad som händer internt? 

- T.ex. en kampanj som genomförs eller en större 

organisationsförändring. 

 

Tema 4. Anställda och ledning 

Vilka är dina drivkrafter att arbeta mera relationsorienterat och stärka relationen till 

kunden? (t.ex. genom förmånsprogrammet) 

Vad kan det finnas för svårigheter för att uppnå en ökad grad av relationsorientering? 

Har du tidigare varit med om något förändringsarbete på företaget?  

- Hur upplevde du detta arbete? 

Kan du berätta något om hur det gick till med ev. information/utbildning i samband med 

förändringen? 

Brukar delmål sättas upp i samband med större förändringsarbeten?  

- Informeras anställda om huruvida dessa delmål uppfyllts eller inte? 

 

Hur upplever du den allmänna inställningen inom organisationen till 

förändringar/förändringsarbete? 

  

 

Tema 5. Förmånsprogrammet 

Hur ser du på din roll gentemot det nya förmånsprogrammet? 

Behöver företaget ett förmånsprogram för sina kunder? (ett utökat 

kundhanteringssystem) Varför/Varför inte? 

Vad tror du att förmånsprogrammet kan bidra med hos er? 

På vilket sätt kan/har förmånsprogrammet påverka ditt arbete? Och dina Medarbetares? 
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Tema 6. Interna relationen 

Hur har du blivit involverad i arbetet med förmånsprogrammet? 

Vilka problem tror du kan uppstå i samband med användning av förmånsprogrammet 

(och en ökad grad av relationsorientering)? 

Ser du några hinder för att implementeringen ska lyckas? 

Hur har ditt dagliga arbetssätt förändras i och med förmånsprogrammet? På vilka sätt? 

(om ”ingenting”, du har inte påverkats av förändringsprocessen?) 

 

Upplever du att implementeringen av förmånsprogrammet (och CRM) skiljer sig från 

andra förändringsarbeten? På vilket sätt? 

Vilka faktorer ser du som kritiska för en lyckad förändring/implementering? 

 

Övrigt 

Är det något du känner att du vill tillägga utöver det vi redan pratat om? Är det något 

jag missat som du tycker är viktigt? 
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Bilaga 2 – Intervjumall Back-office 
 

Tema 1. Bakgrund om respondenten 

Namn, ålder, tid i företaget? 

Vad innebär din tjänst? 

 

Tema 2. Strategi 

Kan du berätta lite om vad företaget har för vision? (övergripande, vars vill man nå etc.) 

- Finns någon uttalad vision för kundrelationshantering specifikt? 

Hur ser du på företagets syn att måna om relationen till kunderna? (relationsorientering) 

- (Hur ser du på företagets relationsorientering idag?) 

Vad kan det finnas för hinder och svårigheter för att uppnå en ökad grad av 

relationsorientering?  

Har företaget fastställd några försäljnings- och lönsamhetsmål beträffande 

kundrelationshantering? 

Hur har processen kring segmentering och målgruppsanalys sett ut? 

Bedömer du att företaget har gjort ett tillräckligt finansiellt åtagande beträffande arbetet 

med kundrelationshantering?  

 

Tema 3. Organisatorisk miljö (Organisation) 

På vilket/vilka sätt är kunden viktig för dig i ditt jobb? 

- (Hur skulle du definiera en kundrelation?) 

Hur sker kommunikationen mellan er och anläggningarna ute i landet idag? 

- Vilka kanaler finns tillgängliga/används 

Hur upplever du att kommunikationen (gränssnittet) fungerar mellan olika funktioner 

idag? 

- Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra? 

Har företaget en kundfokuserad organisationskultur? 

- På vilket sätt? Varför/Varför inte? 

 

Tema 4. Anställda och ledning 

Har du tidigare varit med om något förändringsarbete på företaget? 

- Kan du berätta om hur detta kan se ut från initiering till 

implementering? 

Hur ser de anställdas delaktighet typiskt ut vid förändringsprocesser?  

- Tas hänsyn till deras åsikter? På vilket sätt sker detta? 

- Ges möjlighet till relevant utbildning/fortbildning vid behov? 

Finns det någon intern marknadsföringsplan specifikt för kundrelationer och 

kundrelationshantering? 

- Hur ser kommunikationen internt ut vid förändringsarbete? 

Finns det någon form av belöningssystem kopplat till de anställdas arbete med 

relationsbyggande och kundlojalitet? 

Vilka är dina drivkrafter till att arbeta mera relationsorienterat och fördjupa relationen 

till kunden? 

 

Tema 5. Förmånsprogrammet 

Hur ser du på din roll gentemot det nya förmånsprogrammet? 
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Anser du att företaget har ett behov av ett utökat kundhanteringssystem? Varför/Varför 

inte? 

Vad tror du att förmånsprogrammet kan bidra med hos er? 

Tror du att förmånsprogrammet kommer att underlätta ditt arbete? Varför/Varför inte? 

Tror du att förmånsprogrammet kommer underlätta dina medarbetares arbete? Vilkas? 

På vilka sätt? 

 

Tema 6. Interna relationen 

På vilka sätt har du blivit involverad i arbetet med förmånsprogrammet? 

Finns det hinder för att du ska kunna arbeta mera relationsorienterat med kunden i 

fokus? 

Vilka problem tror du kan uppstå i samband med en utökad användning av 

förmånsprogrammet (och en ökad grad av relationsorientering)? 

Ser du några hinder för att implementeringen ska lyckas? 

 

Hur har förmånsprogrammet mottagits bland de anställda? 

Vilka drivkrafter tror du att de anställda har att arbeta mera relationsorienterat? Hinder? 

Hur sker kommunikationen mellan er och anläggningarna ute i landet? 

Har ditt dagliga arbetssätt förändras något i och med förmånsprogrammet? På vilka sätt? 

(Känner du dig trygg med att använda de verktyg el. arbetssätt som omgärdar CRM?) 

 

Tror du att implementeringen av förmånsprogrammet och CRM skiljer sig från andra 

förändringsarbeten? På vilket sätt? 

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

 

Övrigt 

Är det något du känner att du vill tillägga utöver det vi redan pratat om? Är det något 

jag missat som du tycker är viktigt? 
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