
 

Systemintegration i samband med 
sammanslagningar och förvärv 

- En studie om effekten av systemintegration ur ett CRM-
perspektiv  

Författare: David Persson 
 Gulin Uzum 

Handledare: Thommie Burström 
 

Student 

Handelshögskolan 

Vårterminen 2012 

Examensarbete, 30 hp 



FÖRORD 
 
Inledningsvis vill vi tacka de respondenter som deltagit i vår studie. Vi är tacksamma för den 
tiden de avsatte för oss och deras varma bemötande. Vidare vill vi även rikta ett stort tack till 
vår handledare, Thommie Burström på Handelshögskolan vid Umeå universitet, som kommit 
med goda och hjälpsamma råd och hela tiden varit stöttande och positiv.   
 
 

David Persson & Gulin Uzum 

 

Umeå, 2012-05-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Systemintegration i samband med sammanslagningar och förvärv  
En studie om effekten av systemintegration ur ett CRM-perspektiv 
	  

	  

SAMMANFATTNING 
Sammanslagningar och förvärv bland företag är något som är vanligt i dagens 
konkurrenskraftiga marknad. När företag överväger sammanslagningar och förvärv är nästa 
stora steg att integrera företagen, för att på så vis bli en gemensam enhet. En viktig process i 
detta steg är hanteringen och integreringen av företagens olika informationssystem, vilket 
benämns som systemintegration. En viktig del av informationssystemen är den del som 
behandlar kundrelationer, vilket benämns som Customer Relationship Management (CRM). 
Användandet av CRM-system har på senare tid ökat, men är ändå ett område där lite fokus 
riktats i kombination med sammanslagningar och förvärv. I denna studie kommer vi därför 
undersöka: “Hur integreras Customer Relationship Management i informationssystem vid 
sammanslagningar och förvärv?” 
 
Syftet med denna studie är att med utgångspunkt från teorier kring systemintegration, 
relationsmarknadsföring och värdeskapande identifiera vilka effekter i både positiv och 
negativ bemärkning sammanslagningar och förvärv kan ge upphov till hos företag när de 
integrerar CRM-system.  
 
Genom en kvalitativ studie har vi intervjuat sju olika företag inom IT-branschen och 
identifierat hur dessa företag gått tillväga för att därefter bidra med praktiska 
rekommendationer till företag som överväger en sammanslagning eller ett förvärv. Studien 
har både en deduktiv och induktiv ansats. Teorier använder vi som utgångspunkt vilket 
indikerar deduktiv ansats, aspekten av induktiv ansats i vår studie är vi uppmärksammade att 
det fanns alldeles för lite forskning angående hur CRM integreras vid sammanslagningar och 
förvärv, och därför vill vi med vår studie tillföra ytterligare information inom detta område. 
 
Resultatet av studien visar att majoriteten av företagen lämnar integreringen av CRM till ett 
senare skede av integrationsprocessen. Vår undersökning tyder även på att en anledning till 
detta är att företag prioriterar att integrera andra system så som lönesystem och 
ekonomisystemen före CRM-systemen. Ytterligare en anledning är att företag är försiktiga på 
grund av en rädsla för att något ska gå fel. Studien tyder även på att integrationen av CRM-
system skapar flera positiva effekter för företag när de genomgår sammanslagningar eller 
förvärv. Synergieffekter skapas eftersom det öppnar sig en möjlighet att kunna utbyta 
kundkontakter och erfarenheter emellan företagen när de använder samma system. För 
kunderna kan en sammanslagning eller ett förvärv av företag och dess CRM innebära tillgång 
till fler tjänster eller produkter, vilket är värdeskapande. Ytterligare en positiv faktor som 
studien har kommit fram till är att överföringen av kundinformation mellan CRM-system är 
relativt enkel med dagens moderna system. 
 

Studiens analys tyder även på att integrationen av CRM-system vid sammanslagningar och 
förvärv dessutom kan bidra med negativa effekter för företag. En del kunder kan ogilla 
förändringar och känna en oro och negativitet vid sammanslagningarnas och förvärvens 
början, vilket kan påverka relationen med företagen. Ytterligare en negativ effekt är att 
företag vanligtvis har för höga ambitionsmål. Detta kan skapa problem och göra att 
integreringar misslyckas i form av att företag inte uppnår de resultat som de vill. Andra 
problem som är vanliga är att CRM-systemen inte används på rätt sätt eller tillräckligt mycket 
av användarna för att ge det resultat som eftersträvas. 
 

Nyckelord: CRM, Systemintegrering, Informationssystem, Kundrelationer, Värdeskapande
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1. INTRODUKTION 
Inledningsvis kommer vi här att beskriva vår problembakgrund genom att beskriva det 
problem vi funnit samt ett forskningsområde som vi vill undersöka vidare och på ett djupare 
plan än vad forskning hittills visat. Därefter följs en motivering till det valda ämnet, vilket i 
sin tur resulterar i en frågeställning samt syfte med denna uppsats. Slutligen behandlar vi 
studiens avgränsningar samt lägger till en begreppsdefinition för att underlätta för läsaren. 
 
1.1 SAMMANSLAGNINGAR OCH FÖRVÄRV: SVÅRT ATT LYCKAS, LÄTT ATT 
MISSLYCKAS 
Under de senaste årtiondena när marknader präglats av tuff konkurrens, innovationer och 
instabilitet, är omorganisationer genom sammanslagningar och förvärv ett viktigt inslag och 
något som har ökat. Stora summor pengar spenderas varje år på sammanslagningar och 
förvärv, därför är det inte någon överraskning att detta ämne har fått mycket uppmärksamhet 
bland forskare runt om i världen (Peppers & Rogers, 2011:3-5; Weston & Weaver, 2001:23). 
Genom sammanslagningar och förvärv kan företagen uppnå synergieffekter. Dessa 
synergieffekter uppstår när två eller fler enheter kan arbeta och integreras mer effektivt 
tillsammans, med lägre kostnader och en bättre samt effektivare resursfördelning. Företagen 
anses starkt integrerade om enheterna har integrerats i en stor utsträckning. I teorin 
förverkligar en hög integrationsnivå synergieffekter, men i praktiken har det visats att det 
även kan resultera i negativa synergieffekter i form av organisationskonflikter samt en större 
samordning av kostnader (Weber & Pliskin, 1996:82). Dessa negativa synergieffekter är 
tyvärr vanliga och studier har visat att det är större risk att sammanslagningar och förvärv 
misslyckas än att de lyckas. Jackson & Schuler menar att; 
 
“Mergers and acquisitions are more likely to fail than succeed. Statistics show that more than 
a staggering 75% fail. Only 15% of mergers and acquisitions in the US achieve their 
financial objectives, as measured by share value, return on investment, and post combination 
profitability. In the European arena, a 1995 study of large combinations – deals valued at 
$500 million or more – showed one-half destroyed shareholder value, 30% had minimal 
impact, and only 17% created shareholder returns.” (2001:241) 
 
För att förtydliga poängen med detta påstående bör vi även definiera vad som menas med att 
en sammanslagning eller ett förvärv är misslyckat. Enligt Rankine (2001:3) är en 
sammanslagning eller ett förvärv misslyckat om företagen inte lyckats öka aktieägarvärdet 
eller misslyckats med att nå finansiella, kommersiella och strategiska mål. Weston & Weaver 
menar dock att två tredjedelar av alla sammanslagningar och förvärv misslyckas på grund av 
att de inte lyckas uppnå de vinstmål som inrättats och varit utgångspunkten vid förenandet 
(2001:förord vii). 
 
1.2 SYSTEMINTEGRATIONEN OCH DESS PÅVERKAN 
När företag överväger sammanslagningar eller förvärv är nästa stora steg att integrera 
företagen för att på så vis bli en gemensam enhet. En viktig process i detta steg är hanteringen 
och integreringen av företagens olika informationssystem, vilket benämns som 
systemintegration. Systemintegration är ett koncept för att kunna förmedla samt sammanföra 
företagens system och information mellan parterna. Detta är en mycket komplex och 
framförallt tidskrävande process, i största grad på grund av saknaden av tillräcklig kunskap 
inom området och problem som kan uppstå. (Wijnhoven et al., 2006:5) 
 
I synnerhet är ett viktigt ledningsbeslut för sammanslagningar och förvärv omfattningen av 
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integrationen av informationssystemen mellan de två företagen. Detta med en förhoppning om 
att skapa synergieffekter med dess fördelar. Sammanslagningar och förvärv med en högre 
integration av informationssystem förväntas utnyttja mer synergipotential än de 
sammanslagningar och förvärv som med mindre utsträckning integrerar informationssystemen 
(Weber & Pliskin, 1996:82). Företagsledningen bör veta vilka sektorer som skall förvärvas 
och bör ha en lista med mål (Rankine, 2001:27). 
 
Tidigare studier tyder på att drygt 40% av de förväntade fördelarna med en sammanslagning 
och ett förvärv är direkt beroende på hur informationssystemen integreras (Rodgers, 2005). 
Vidare visar undersökningar på att trots den demonstrerade vikten av att integrera systemen 
vid fusioner läggs liten uppmärksamhet på integreringen i praktiken. Ett stort problem som vi 
anser bör undersökas vidare är att integreringen av informationssystem för närvarande oftast 
endast övervägs efter att en sammanslagning eller förvärv är gjord. Detta lämnar cheferna 
kvar med den vanligtvis mycket komplicerade uppgiften att integrera två fundamentalt olika 
informationssystem med dess olika miljöer (Shearer et al., 2004:10-16; Stylianou et 
al.,1996:203-213).  
 
En viktig del av informationssystemen är den del som behandlar kundrelationen, vilket 
benämns som Customer Relationship Management (CRM). Det förekommer lite forskning 
angående hur CRM integreras vid sammanslagningar och förvärv. CRM är ett stort inslag och 
är antingen en typ av ett informationssystem eller en del av ett informationssystem. Med 
grund i dess stora inslag samt problemet som vi belyst ovan gällande systemintegrationen i 
praktiken, anser vi att detta är ett område som bör studeras vidare och ur en djupare aspekt än 
vad som gjorts hittills. 
 
1.3 CRM VID SAMMANSLAGNINGAR OCH FÖRVÄRV 
I dagens marknad när konkurrensen om kunder är stor, är det av stor betydelse för företag att 
skapa trogna och på så vis lönsamma kunder. Ett sätt för företag att skapa långvariga 
kundrelationer och därmed försöka undvika att förlora kunder och kostnaderna som 
tillkommer med detta, är genom att implementera CRM. CRM är ett kundbaserat system eller 
en del av ett informationssystem som stödjer företag att bygga långsiktiga relationer genom en 
datainsamling av konsumentinformation. Genom att spara information från tidigare 
transaktioner och kundrelationer kan företag bygga upp en informationsdatabas för att på så 
sätt arbeta smidigare och effektivare mot sina kunder. Allt fler företag och organisationer 
inser vikten av att använda kunddatabaser för att på så vis kunna få tillgång till 
kundinformation på ett smidigt sätt. Intresset och användningen av CRM ökar och därmed 
även utgifterna som spenderas på detta. (Winer, 2001:102) 
 
När två företag med CRM sammanslås eller förvärvas, integreras även dess kundsystem det 
vill säga CRM-system eller CRM-delen av informationssystemen. Detta kan innebära att ett 
nytt system måste inrättas eller att något av det befintliga används, vilket i sin tur innebär att 
hanteringen av de båda företagens befintliga kunder och medarbetare är viktig för företagens 
framtida relationer till dessa. Att behålla sina kunder genom framförallt värdeskapande 
processer och att skapa långsiktiga relationer med kunderna är därför en viktig faktor för 
företag och något som ständigt varit nyckeln till lönsamhet och nästintill samtliga företags 
mål. På senare tid är detta något som blivit allt vanligare, det vill säga att ta tillvara på de 
befintliga kunderna istället för att ständigt söka efter nya (Grönroos 2005:129-130; Peppers & 
Rogers, 2004:3-5).  
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Anledningen till att företag hellre tar tillvara på befintliga kunder är för att det kostar mycket 
pengar för företag att bli av med en befintlig kund i jämförelse med att hitta en ny. Enligt 
studier är det fem till sex gånger dyrare att finna en ny kund än att behålla en av de redan 
befintliga kunderna (Grönroos, 2005:129, Kotler 1999:483). Detta på grund av alla de 
kostnader som uppstår vid att försöka hitta nya kunder, så som marknadsundersökningar och 
andra kostnader som uppstår vid marknadsföringen.  
 
Ytterligare en anledning är att befintliga kunder vanligtvis har högre köpkraft än nya kunder 
(Grönroos, 2008:167). Genom att öka de återkommande kunderna ökar även företagens 
lönsamhet. En ökning med 5% på de återkommande kunderna skulle kunna öka lönsamheten 
med ungefär 100% (Reichheld & Sasser, 1990:105). Kundernas lönsamhet ökar dessutom 
med tiden, vilket gör det särskilt viktigt för företag att skapa positiva och långvariga 
kundrelationer (Grönroos, 2008:165-167). Här spelar CRM en viktig roll, då det som tidigare 
nämnt är ett sätt för företag att öka kunskapen om kunderna för att på så vis förstärka 
relationen till dessa och få dem att stanna som kund inom företaget. 
 
Det förekommer olika perspektiv på hur CRM ses av företag. Ett perspektiv är att se CRM 
som ett databaserat IT-system eller en del av ett informationssystem som används av 
personalen, där syftet är att insamla samt bearbeta företagens kundinformation (Peppers & 
Rogers, 2004:5). Informationen kan bestå av exempelvis säljsamtal, orderintag, 
klagomålshantering, fakturering och liknande. Denna data analyseras av företag och försöker 
användas på ett positivt sätt gentemot kunderna (Chen & Popovich, 2003:673-674).  
 
Ett annat synsätt är att se CRM som ett arbetssätt som exempelvis involverar arbetsrutiner, 
arbetsbeskrivningar, företagens mål, vision, mission och liknande (Peppers & Rogers, 
2004:5). Denna uppsats fokuserar på CRM som ett eget system eller en del av ett 
informationssystem som behandlar information om kunder. Däremot tar vi även CRM som en 
typ av relationsmarknadsföring i beaktande, vilket i sin tur kan uppfattas som ett specifikt 
arbetssätt och mål för företagen. Vi lägger dock vikt vid hur företag använder sig av 
relationsmarknadsföring med hjälp av informationssystemet. I denna uppsats sammankopplar 
vi därmed, och som tidigare nämnt, CRM med ett IT-system eller ett informationssystem. För 
att underlätta läsningen kommer vi även i fortsättningen benämna CRM som ett system, även 
om det likaså kan vara en del av ett system. Detta är viktigt att vara medveten om inför den 
kommande läsningen. 
 
I forskning och litteratur förekommer det tidigare studier angående systemintegration vid 
sammanslagningar och förvärv, framförallt med fokus på integreringen av 
informationssystem, affärssystem och logistiksystem samt hur dessa påverkas. Exempelvis 
skriver Weber & Pliskin (1996:81-90) om integrationen av informationssystem och dess 
påverkan vid sammanslagningar och förvärv. Vidare undersöker författarna Hough et al. 
(2007:421-441) hur integreringen av affärssystem på bästa sätt kan genomföras vid en 
sammanslagning och ett förvärv. Även författaren Nagurney (2009:1-15) har forskat om 
systemintegrering, men med fokus på hur logistiksystem på ett optimalt sätt integreras och 
även hur logistiksystem integreras vid sammanslagningar och förvärv ur ett miljö- och 
kostnadsperspektiv (Nagurney & Woolley, 2010:57-78).  
 
Ett område som inte är lika studerat och som vi anser har en minst lika stor betydelse för 
företag och dess konkurrenskraftighet är hur integreringen av CRM-system genomförs vid 
sammanslagningar och förvärv samt hur detta kan påverka företagen. En betydelsefull del är 
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här att ledningen uppskattar vilka funktioner och enheter som har hög potential för 
värdeskapande med integrationskostnader i åtanke. Enligt Rankine (2001:12) är en viktig 
komponent att det blir värdeskapande, det vill säga ger något i positiv bemärkelse för samtliga 
företag i processen, för såväl målföretaget som förvärvaren. Vi anser att CRM-system har hög 
potential för värdeskapande vid företagsfusioner om de integreras på ett bra sätt. Detta i och 
med att exempelvis kunddatabasen blir större i och med sammanslagningar och förvärv. 
Därför anser vi att detta är något som bör studeras vidare. 
 
Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till vid en sammanslagning eller ett förvärv är att 
hantera personalen på ett bra sätt. Detta eftersom personalen är de som måste lära sig det nya 
CRM-systemet som uppkommit från systemintegrationen, vilket kan vara en utmaning. Här är 
det viktigt för företaget att betona träning, enkelhet samt att vara tydlig gentemot personalen 
angående hur det nya CRM-systemet används (Ekinci et al., 2007:223). Vidare är även att 
skapa respekt, förtroende samt tillit från båda parterna vid en sammanslagning eller ett 
förvärv en viktig och avgörande faktor för huruvida en sammanslagning eller ett förvärv blir 
gynnsam eller misslyckad för företaget. Detta gäller såväl de sammanslagda och förvärvda 
företagen som enskilda anställda i företaget. Det är viktigt att medarbetarna är med på 
förändringen och inte känner en oro över det som sker. Företagen bör hantera detta på ett bra 
sätt genom sympati, förståelse och inte i en alltför hastig takt, för att på så vis kunna skapa ett 
förtroende samt en tillit av personalen från de båda företagen. Dessutom är det av stor 
betydelse att kommunikationen och förväntningar från båda företagens sidor är tydliga och 
sker vid rätt tidpunkt (Sudarsanam, 1995:233). 
 
Som vi tidigare har påpekat är det idag mycket vanligt att integreringen av 
informationssystem endast övervägs efter att en sammanslagning eller ett förvärv är gjord, 
och lämnar cheferna kvar med svårigheten att integrera två helt olika system. Vi anser att 
detta kan vara ett problem som bör undersökas vidare ur en CRM-aspekt. Detta eftersom 
CRM idag är ett av de mest använda systemen, men där inte mycket forskning har genomförts 
gällande systemintegrering vid sammanslagningar och förvärv. På grund av CRM-systemets 
betydelse samt det ökade antalet sammanslagningar och förvärv i dagsläget, anser vi det vara 
av intresse att studera detta ämne för att undersöka ämnet ur en djupare aspekt än vad som har 
gjorts tidigare samt med en förhoppning om att driva forskningen framåt. Detta leder oss till 
den forskningsfråga vi har valt att undersöka i denna uppsats. 
 
1.4 FORSKNINGSFRÅGA 
Hur integreras Customer Relationship Management i informationssystem vid 
sammanslagningar och förvärv? 
 
1.5 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt från teorier kring systemintegration, 
relationsmarknadsföring och värdeskapande identifiera vilka effekter i både positiv och 
negativ bemärkning sammanslagningar och förvärv kan ge upphov till hos företag när de 
integrerar CRM-system. Syftet är även att identifiera hur dessa företag gick tillväga samt 
bidra med praktiska rekommendationer till företag som spekulerar kring eller överväger en 
sammanslagning eller ett förvärv. 
 
1.6 AVGRÄNSNINGAR 
CRM och dess innebörd har utvecklats och kan numera uppfattas olika och behöver inte 
enbart vara ett teknologiskt informationssystem. CRM kan även vara ett arbetssätt så som 
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arbetsbeskrivningar, rutiner, mål och liknande. Denna uppsats fokuserar på CRM som ett 
informationssystem, men även arbetsrutiner berörs i form av relationsmarknadsföring. Studien 
fokuserar inte heller enbart på renodlade CRM-system utan även på den del som behandlar 
kunder i företagens informationssystem. Anledningen är att vi finner ett intresse för 
företagens arbete med CRM, vilket både kan innebära fullt utvecklade CRM-system samt 
CRM som en del av ett informationssystem. Ytterligare en avgränsning är att studien är riktad 
ur ett företagsperspektiv och är riktad mot företag som är etablerade i Umeå. Att även studera 
djupare utifrån ett kundperspektiv hade varit av intresse och likaså andra regioner än Umeå, 
men bedömdes av oss att det skulle bli alldeles för omfattande för denna typ av uppsats. 
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1.7 BEGREPPSDEFINITION 
 
Customer Relationship Management (CRM): I denna uppsats är CRM ett eget system eller 
en del av ett informationssystem, för att kunna samla information om företagens kunder och 
på så vis kunna effektivisera dess tjänster, produkter samt service. Detta genom att samla in 
data i form av information angående kunderna genom att betrakta dess transaktioner, 
orderintag, fakturering, säljsamtal, kundmöten och liknande. Genom att göra detta kan företag 
konstruera en databas innehållandes information om respektive kund för att sedan kunna 
använda detta till sin fördel, i form av att på ett bättre sätt kunna förstå kundernas behov och 
på så vis kunna erbjuda kunden det som efterfrågas. (Payne & Frow, 2005:167-168) 
 
Fusion: Ett annat ord för sammanslagning och förvärv (se definition av sammanslagning och 
förvärv). 
 
Förvärv: Till skillnad från en sammanslagning påminner ett förvärv mer om en affär, där ett 
företag köper ett annat företags tillgångar eller andelar. Detta innebär att det förvärvade 
företagets ägare inte längre kvarstår som ägaren av företaget. En stor skillnad mellan en 
sammanslagning och ett förvärv är att ett nytt företag bildas vid en sammanslagning, medan 
det förvärvade företaget ofta blir ett dotterbolag till förvärvaren. (Sudarsanam, 1995:1-2)   
 
Informationssystem: Ett system som underlättar informationen för företag och dess 
anställda. Ett informationssystem behandlar kundinformation (CRM), logistik, ordrar, 
fakturor, leverantörer och mycket mer. (Axelsson, 1998:55) 
 
Relationsmarknadsföring: Hur företag hanterar och vårdar sina kunder och relationen till 
dessa, vilket kan kopplas tydligt till CRM som har ett väldigt likt syfte. 
Relationsmarknadsföring betonar relationer, interaktion samt nätverk och fokuserar på att få 
en integrerad marknadsföring i hela företaget eller organisationen. (Grönroos, 2008:55) 
 
Sammanslagning: Företag slås samman genom att kombinera samt dela resurser för att 
uppnå ett gemensamt mål, och på så vis på ett effektivare sätt bemöta nya utmaningar och 
möjligheter. De sammanslagna företagens ägare kvarstår vanligtvis som delägare i det 
nybildade företaget. (Sudarsanam, 1995:1-2; Weston & Weaver, 2001:1) 
 
Systemintegration: Ett koncept för att kunna förmedla samt sammanföra företagens system 
och information mellan parterna. (Wijnhoven et al., 2006:5) 
 
Synergieffekter: Uppstår när värdet på en rad faktorer i kombination överstiger summan av 
de värden som faktorerna skulle haft om de varit isolerade för sig. En vinn-vinn-situation blir 
då möjlig eftersom respektive parter skapar konkurrensfördelar när de kollaborerar eller går 
ihop. (Shine et al., 2007:663-664) 
 
Värdeskapande: Praktiska processer som bidrar till värde för både kunder och leverantörer. 
Värdet som kunden erhåller är de sammanlagda fördelarna som de kan få till exempel genom 
fler tjänster, produkter att välja mellan och tillgång till kringliggande tjänster. Genom 
hanteringen av detta värdeutbyte på bästa sätt kan företaget maximera det totala värdet på 
önskade kundsegment. (Payne, 2006:102-108) 
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2. TEORETISK METOD 
För att underlätta läsarens förståelse för utformningen samt utförandet av vår studie kommer 
vi i detta avsnitt börja med att beskriva vårt ämnesval, för att sedan övergå till vår 
förförståelse av ämnet. Därefter benämner vi vår hermeneutiska kunskapssyn och ontologiska 
synsätt, och vidare det företagsperspektiv som vi utgår ifrån samt kombinationen av en 
induktiv och deduktiv angreppssätt denna studie har. Därefter kommer vi även beskriva hur 
vår litteratursökning utfördes samt vara kritiska mot våra källor. Slutligen motiverar vi valet 
av våra teorier.  
 
2.1 ÄMNESVAL 
Denna studie fokuserar på systemintegration av CRM i samband med sammanslagningar och 
förvärv. Intresset för detta område väcktes framförallt inom kurser under utbildningens gång, 
där CRM och sammanslagningar och förvärv varit flera återkommande inslag inom såväl 
kurslitteratur som föreläsningar. Dessa två områden intresserade oss då vi är medvetna om att 
det kan uppkomma flera problem inom områdena, särskilt vad gäller sammanslagningar och 
förvärv. Något som vi däremot inte tidigare tänkt på var vad som skulle hända om dessa två 
områdena kombinerades: Vad skulle hända med företagens CRM vid en sammanslagning och 
ett förvärv? Hur skulle detta påverka företagens användare av systemet och dess kunder? 
 
Under en djupare diskussion och i samband med en undersökning av tidigare studier inom 
området, lade vi märke till att CRM respektive sammanslagningar och förvärv väldigt sällan 
togs upp i samband med varandra. Tidigare studier fokuserade främst på integration av 
informationssystem i allmänhet eller andra delar så som affärssystem och logistiksystem. 
Detta var något som ökade motivationen och intresset till att välja detta ämnesområde, med en 
förhoppning om att kunna bidra med praktiska rekommendationer till företag som funderar på 
sammanslagningar och förvärv och även föra forskningen framåt i dessa områden. 
 
2.2 FÖRFÖRSTÅELSE 
När en studie genomförs har författaren till studien en typ av kunskapsbas sedan innan, vilket 
benämns som förförståelse. Detta är något som insamlats med tiden, framförallt genom 
upplevelser men kan även skapats genom tidigare studier och därmed bidragit till förutfattade 
meningar om verkligheten (Johansson-Lindfors, 1993:76). Förförståelsen är med andra ord 
vad vi lärt oss framförallt redan under barndomen, som har påverkat vårt tycke och tankesätt 
samt upplevelsen av hur vi ser på världen omkring oss. Den förförståelse som skapats behöver 
inte alltid vara sanningsenlig och därför är det av stor betydelse att studiens författare är 
medveten om att detta kan ge en inverkan till studien (Thurén, 1991:59). Ytterligare en annan 
faktor som kan påverka genomförandet av en studie är författarens värderingar (Bryman & 
Bell, 2005:42). 
 
De teoretiska kunskaperna som författarna har anskaffat bygger på studier på 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet, där båda är inne på sin åttonde termin. Vi läser båda 
Civilekonomprogrammet, men en av oss läser det allmänna programmet, medan den andra 
läser med inriktningen handel och logistik. Gemensamt är att båda har läst nästintill samma 
kurser under det första året av utbildningarna, medan att vi under andra och tredje åren läst 
olika inriktningar. Gemensamt är dock även det fjärde och sista året av utbildningen, då vi 
studerat Management på avancerad nivå tillsammans. Under utbildningen har ämnen som 
behandlar företag och dess kundrelationer varit stora inslag i kurserna. Vi har lärt oss att 
hanteringen av kunderna samt relationsskapande kan vara viktiga faktorer för ett 
framgångsrikt och konkurrenskraftigt företag. Vi anser att kunderna är ett företags viktigaste 
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tillgång och att ta tillvara på dem på rätt sätt är en förutsättning för ett långsiktigt 
framgångsrikt företag. Dessa tankar kan påverka vår studie i form av att vi reflekterar en del 
kring de sammanslagda och förvärvade företagens kunder och betydelsen av att företagen ska 
behålla dem, men vår avsikt är inte styra resultatet av studien genom denna förförståelse. I 
enighet med Patton (2002:14) anser vi även att denna förförståelse inte behöver vara 
någonting negativt, utan att det tvärtom kan ses som en fördel vid vår tolkning respektive 
analys eftersom vi är medvetna om samt reflekterar kring den förförståelsen vi besitter. Detta 
kan bidra med en positiv effekt då det kan vara lättare för oss att inte rikta studiens resultat, 
just på grund av att vi innehar denna medvetenhet. 
 
Den teoretiska förförståelse vi som författare besitter vad gäller det valda ämnet är till viss del 
om sammanslagningar och förvärv, eftersom det behandlats i tidigare kurser på universitetet. 
Även företags hantering av informationssystem och CRM-system har varit inslag i kurser. När 
det gäller systemintegration förekommer dock ingen förförståelse sedan tidigare, utan är 
någonting som vi nyligen upptäckt. Båda författarna har däremot även en praktisk erfarenhet 
och förförståelse av att arbeta med olika informationssystem, både affärssystem och 
säljsystem med CRM-delar hos olika arbetsgivare. På så vis har vi båda författare såväl en 
teoretisk som praktisk kunskap om CRM-system, vilket har gjort det lättare för oss att snabbt 
sätta in oss i ämnet vad gäller systemintegration och även vara tydliga mot företag gällande 
vad vi menar med CRM, då begreppet kan uppfattas på olika sätt. Däremot har ingen av oss 
en praktisk erfarenhet av integration samt sammanslagningar och förvärv.  
 
Vad gäller den teoretiska förförståelsen vet vi sedan tidigare att sammanslagningar och 
förvärv både kan skapa fördelar och nackdelar för företag. Däremot har vi ingen praktisk 
erfarenhet av detta, vilket skapade ett intresse för oss att undersöka ämnet vidare. Avsikten 
med studien är att genom att studera hur företag har gått tillväga med att integrera CRM vid 
sammanslagningar och förvärv, kunna benämna fördelar och nackdelar som kan uppstå med 
integrationen och på så vis bidra med praktiska rekommendationer. Vi är medvetna om att vår 
teoretiska förförståelse angående sammanslagningar och förvärv kan påverka vår studie, 
eftersom vi utifrån vår utbildning på Handelshögskolan i Umeå har fått en viss uppfattning 
om ämnet. Vi vill dock återigen poängtera att vi inte är ute efter att få ett riktat resultat utefter 
de värderingar, erfarenheter eller kunskapen vi har inom ämnet sedan tidigare.  
 
2.3 VÄRLDSSYN 
Vid genomförandet av en studie innehar författaren en form av världssyn, vilket benämns som 
ontologi och syftar på hur verkligheten är beskaffad. I denna studie har utgångspunkten vid 
vår ontologiska ståndpunkt varit konstruktionism, som innebär att författarna uppfattar 
verkligheten utifrån de individer som befinner sig i området som studeras och som ämnet 
berör. Vid denna typ av ontologi konstrueras verkligheten utefter individernas tolkningar 
(Bryman & Bell, 2005:414).  
 
Denna studie utgår utifrån de intervjuade företagen, hur de uppfattar att integrationen av CRM 
vid sammanslagningar och förvärv gått till och fördelar respektive nackdelar som har uppstått 
inom områdena systemintegration, relationsmarknadsföring och värdeskapande. Slutsatserna i 
vår uppsats kommer vi dra utefter den information vi tillhandahållit från dessa företag, vilket 
gör att vi har en konstruktion som vi arbetar och drar slutsatser utifrån. 
 
Vid denna typ av ontologiska ståndpunkt konstrueras verkligheten och blir unik utifrån 
individerna som studeras (Bryman & Bell, 2005:414). Detta kan enligt oss både vara en styrka 
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och en svaghet beroende på vilket ämne och situation som studeras. Då syftet i denna studie 
inte är att generalisera de svar vi får, utan enbart dra slutsatser om de studerade företagen i 
Umeå, anser vi att denna världssyn är relevant för oss och vår studie. 
 
2.4 KUNSKAPSSYN 
För att läsaren ska få en möjlighet att skapa sig en förståelse för hur studien är grundad är det 
betydelsefullt för författaren att redogöra vilken kunskapssyn denne utgått från. Det 
förekommer olika kunskapssyner, de två vanligt förekommande synerna är positivismen och 
hermeneutiken (Johansson-Lindfors, 1993:77-79; Lantz, 1993:25). Det positivistiska synsättet 
utgår från säker och befogad kunskap, som endera är rätt eller fel. Detta är ofta förenat med en 
kvantitativ undersökning. En hermeneutisk kunskapssyn är vanligtvis sammankopplad med en 
kvalitativ undersökning, där författaren närmar sig problemet ur ett tolkningsperspektiv som 
grundar sig i den förförståelsen som forskaren besitter. Genom detta skapas en förståelse för 
andra individer samt den egna existensen (Bryman & Bell, 2005:442-443; Patel & Davidson, 
2003:28-29). 
 
Hermeneutiken hävdar till skillnad från positivismen att verkligheten inte är objektiv, utan att 
forskaren granskar helheten av ett problem utifrån en subjektiv förförståelse, genom en social 
konstruktion. Med detta menas att varje individ besitter avsikter och intentioner som uttrycks i 
dennes handling och språk, vars innebörd kan tolkas och förstås. Det hermeneutiska synsättet 
kan i jämförelse med det positivistiska synsättet inte heller generaliseras, då tolkning och 
förförståelsen enbart kan uppfattas samt studeras med avseende på kontexten eller 
sammanhanget. (Patel & Davidson, 2003:29; Widerberg, 2002:24-26) 
 
För att kunna skapa en förståelse för företagen vi studerat och fördjupa oss ytterligare i de 
integrationsprocesser som använts av de studerade företagen kommer denna studie 
genomföras ur ett hermeneutiskt synsätt. Denna studie har till syfte haft att undersöka hur 
företag integrerar CRM-system vid sammanslagningar och förvärv. Genom att vi betraktar 
hur företagen och dess medarbetare går tillväga vid denna systemintegration, blir det ett 
utifrån ett subjektivt synsätt. Detta eftersom studien berättar om integrationsprocessen ur de 
intervjuade personernas egna och subjektiva verklighet. Då avsikten med denna studie är att 
frambringa kunskap om integreringen av CRM-system vid sammanslagningar och förvärv 
utifrån de intervjuade personerna, och därefter analysera resultaten, anser vi att denna 
kunskapssyn är en bra och passande grund för studien och dess fortsatta arbete. 
 
2.5 PERSPEKTIV 
Enligt Johansson-Lindfors (1993:37-38) kan forskare med samma data komma fram till olika 
slutsatser beroende på vilket perspektiv de har, anledningen är eftersom forskare väljer att 
fokusera och se på saker på olika sätt. Vi definierar vårt perspektiv som ett företagsperspektiv 
eftersom vi ämnar att bidra med kunskap om systemintegration till företag som  i framtiden 
skall genomgå sammanslagningar och förvärv. Företagsperspektivet påverkar vår studie till 
den mån att teorier fokuserar på företagsrelaterade frågor och analysen av resultatet är med 
avsikt att ge information till företag. Vi vill med denna uppsats undersöka utifrån företagens 
perspektiv och skapa en bredare uppfattning om systemintegrationen. 
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2.6 ANGREPPSSÄTT 
Vi har utifrån teorier om systemintegration, relationsmarknadsföring och värdeskapande och 
vår problemformulering valt att undersöka hur företag integrerat CRM-system vid 
sammanslagningar och förvärv. Med utgångspunkt från dessa teorier har vi skapat vår 
frågeställning som genom denna studie skall besvaras. Genom en samverkan mellan teori och 
problemformulering försöker vi genom kvalitativa intervjuer bygga upp ett empiriskt resultat. 
Vi har runt våra utvalda teorier valt att formulera intervjufrågor, vilket därefter kommer 
framställas i form av ett empiriskt resultat där syftet är att förklara vad som är viktigt att tänka 
på när CRM-system integreras vid sammanslagningar och förvärv. 
 
När det gäller vilken forskningsansats denna studie har är det viktigt att förklara de två 
huvudtyper av ansatser som finns: den induktiva och den deduktiva forskningsansatsen. En 
deduktiv metod kan sägas följa bevisandets väg. Det som är känt inom ett ämne och dess 
teorier, försöker forskaren logiskt bevisa genom att testa hypoteser empiriskt mot teorierna i 
en studie och beroende på resultatet i empirin kommer de uppsatta hypoteserna att bekräftas 
eller förkastas och därefter sammanställas i det empiriska resultatet (Bryman & Bell, 
2005:23). Den induktiva ansatsen till forskning följer inte en deduktiv ansats vad gäller hur 
fakta och resultat uppnås. När den deduktiva ansatsen genom teorier visar vilka observationer 
och resultat som kan nås, fokuserar den induktiva ansatsen istället på att bilda teorier utifrån 
dessa observationer och resultat. Det bör däremot tilläggas att en deduktiv ansats troligtvis 
alltid innehåller spår av en induktiv ansats och vice versa (Bryman & Bell, 2005:25). 
 
Studiens angreppssätt konstrueras i figuren nedan. Det problem som vi funnit kommer 
studeras ur ett så kallat växlande perspektiv, där fokus mellan teori och empiri skiftas 
(Johansson-Lindfors, 1993:59). 

 
Figur 1: Studiens angreppssätt. Johansson-Lindfors (1993:60). Modifierad av David och 
Gulin (2012). 
 

Med utgångspunkt från dessa teorier samt en reflektion över vår problemformulering och 
syfte har vi kommit fram till att denna studie utgår från både en deduktiv och en induktiv 
ansats. Aspekten av induktiv ansats i vår studie är att vi uppmärksammade att det fanns 
alldeles för lite tidigare forskning angående hur CRM integreras vid sammanslagningar och 
förvärv, och därför vill vi med vår studie tillföra ytterligare information inom detta område. 
Vidare vill vi skapa en förklarande analys där vi analyserar den nya informationen för att 
utforma rekommendationer för företag som funderar på att genomgå en sammanslagning eller 
ett förvärv med CRM. Vår typ av utförlig information med rekommendationer, som denna 
studie skall tillgodose för företagens behov, har vi inte funnit i tidigare forskning.  

För att kunna bidra med ny information inom ämnet använder vi även befintliga teorier som 
en grund och som vi bygger våra intervjufrågor på, vilket är ett deduktivt inslag. Ett stort 
problem som vi anser bör undersökas vidare är att integreringen av informationssystem med 
dess CRM enligt teorin oftast endast övervägs efter att en sammanslagning eller ett förvärv är 
gjord. Därför vill vi dels genom vår studie undersöka om dessa teoretiska underlagen stämmer 
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eller inte, och dels bidra med ny information till forskningen inom detta ämnesområde. 
 

2.7 LITTERATURSÖKNING 
Litteratursökningen påbörjades med att undersöka ämnesområdet på Internet och genom att 
söka efter vetenskapliga artiklar, som vi fann genom att använda oss av sökfunktionen 
“Google Scholar” och Umeå universitets databaser. De databaser vi har använt är Business 
Source Premier samt Emerald Insight. För att hitta inspiration till vår uppsats har vi läst 
tidigare avhandlingar och uppsatser inom samma ämnen. Detta har givit oss en inblick om 
vilka teorier som är lämpliga och dessutom har vi funnit många källor vi använt utifrån böcker 
och artiklar från uppsatserna. Ytterligare information har vi funnit genom undersöka 
källförteckningen på relevanta artiklar, vilket har givit oss nya och relevanta källor. 
 
Vi har även sökt litteratur via Umeå universitetsbiblioteks webbsida, i katalogen ALBUM. 
Där har vi sökt efter relevant litteratur i form av böcker och tidskrifter. För att finna litteratur 
har vi använt oss av både engelska och svenska formuleringar. Nedan återger vi de sökord 
som har givit oss väsentliga resultat: 
 
- System integration  - Relationsmarknadsföring 
- CRM integration  - Sammanslagningar och förvärv 
- Mergers and Acquisitions - CRM integrering 
- M&A integration  - Systemintegration 
- Värdeskapande  - Systemintegrering 
 
Vid uppsatsarbetet början använde vi oss mycket av Internet och sökmotorer, för att finna 
information samt inspiration till det fortsatta arbetet. Vi tog dock beslutet att inte använda oss 
många av dessa källor, då vi ansåg det vara svårt att styrka trovärdigheten i dessa. Därför 
försökte vi istället huvudsakligen finna trovärdiga vetenskapliga artiklar eller annan form av 
litteratur som bekräftade det dessa källor sa, för att på så vis istället använda oss av dessa än 
Internetkällorna. 
 
2.8 KÄLLKRITIK 
För att undvika missuppfattningar samt feltolkning av information anser Johansson-Lindfors 
(1993:88-89) att fokus vid studier bör ligga på att finna primärkällor istället för 
sekundärkällor. Detta är något vi har tagit hänsyn till, då vi alltid i första hand har försökt 
finna primärkällan till ett påstående eller fakta. I sällsynta fall har vi dock använt oss av 
sekundärkällan, exempelvis Weber & Pliskin (1996). Detta när vi har bedömt boken eller 
artikeln vara trovärdig och primärkällan inte funnits tillgänglig. Vi bedömde böcker och 
artiklar som pålitliga när de haft refereringar till trovärdiga källor med uppmärksammade 
författare. 
 
De valda artiklarna är en blandning av artiklar som är granskade, så kallade Peer-Reviewed 
och icke-granskade artiklar. Viktigt att påpeka är dock att merparten av de källor vi bygger 
vår studie på är granskade, eftersom vi anser att dessa har en högre trovärdighet och 
pålitlighet än icke-granskade källor. Vi har dock artiklar som inte är granskade. Bland dessa 
återfinns emellertid källor från böcker skrivna av forskare och författare kända inom ämnet. 
På grund av detta finner vi även dessa källor som pålitliga källor för vidare inspiration. 
 
Större delen av våra artiklar är dessutom skrivna efter år 2000, vilket vi ser som relativt nya 
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och därmed relevanta. Det förekommer dock undantag där vi har teorier som är äldre. Enligt 
Johansson-Lindfors (1993:89-90) skall inte äldre källor sorteras bort och vara undangömda 
för nyare källor. Hon menar att en forskare givetvis skall försöka förhålla sig till den senaste 
forskningen, men att det inte skall ske på bekostnad av äldre och dyrbar information. Detta är 
något vi instämmer med, då vi anser att de äldre källor vi har inte är tidsbundna, så som 
exempelvis teorier i källor som fortfarande är aktuella i den nya generationens vetenskapliga 
artiklar och böcker. 
 
En del böcker som används i studien är litteratur som vi själva använt oss av under kurser och 
studietiden, exempelvis författarna Grönroos och Kotler. Eftersom många universitet har en 
tilltro och nyttjar böckerna samt dess information för utlärande till studenter, anser vi dessa 
vara trovärdiga källor. Gällande de två ämnena sammanslagningar och förvärv samt CRM är 
vi väl medvetna om att det förekommer betydligt fler artiklar och böcker skrivna än de vi har 
gått igenom. Ämnets storlek gör dock att begränsningen vi gör är passande för att vara mer 
specifika i vår avgränsning, då studien fokuserar på systemintegration. 

2.9 VAL AV TEORIER 
Det finns många olika teorier om sammanslagningar och förvärv och dessvärre pekar många 
på att resultatet inte når upp till vad som förväntades av företagen. Vi upplyser i vår studie 
även tidigare resultat av studier som tyder på detta problem och att det finns många olika 
teorier om detta ämne som gör det intressant. Användandet av CRM-system är något som 
ökar och teorier visar både fördelar och nackdelar med detta system och arbetssätt. Eftersom 
kunder är det viktigaste ett affärsinriktat företag har, anser vi att ett väl fungerande CRM-
system är en viktig del i organisationen. 
 
För att studera hur CRM-system behandlas vid sammanslagningar och förvärv, har vi valt att 
använda oss av teorier om systemintegration. Detta för att se om själva integreringen av olika 
system enligt studier har visat sig vara en mycket viktig del för hur det framtida resultatet av 
sammanslagningen skall komma att bli. Teori tyder på att företag tenderar att prioritera andra 
processer vid en sammanslagning eller ett förvärv, och därmed lämnar systemintegrationen 
till en senare tidpunkt. Gällande denna teori vill vi studera om detta stämmer och i sådana fall 
varför systemintegreringen inte är av högsta prioritet vid sammanslagningar och förvärv. 
 
Genom att betrakta teori kring kopplingen mellan CRM och relationsmarknadsföring har vi 
tänkt att på ett djupare sätt studera de sammanslagda och förvärvda företagens relationer till 
kunderna och hur dessa relationer kan påverkas genom systemintegrationen. Vidare att ha i 
åtanke är att det har visat sig vara viktigt att användarna, det vill säga de anställda på 
företaget, integreras med de nya systemen på rätt sätt och inte upplever det som ett hot. Det vi 
anser är att om systemen integreras på rätt sätt blir den nya användingen av systemen 
värdeskapande, vilket är något vi vill undersöka djupare och därför använder vi även oss av 
värdeskapande teorier. 
 
Något som kan vara betydelsefullt för läsare att vara medveten om är att en del teorier har ett 
antal år på nacken, men vi har bedömt att dessa teorier bör vara applicerbara även i dagsläget. 
Det har dock senare under studiens tid visat sig att en av källorna möjligtvis inte varit aktuell 
för det studerade ämnet. Detta är dock något som vi har upptäckt och tagit ställning till senare 
i studien. Något som läsaren också borde ha i åtanke är att de teorier vi valt att använda i 
studien dessutom kommer testas på företag inom IT-branschen. Genom att studera företag 
inom IT-branschen, anser vi att det kommer vara lättare att kunna tyda mönster och även ge 
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oss djupare information om ämnet eftersom dessa företag har mer kunskap om system och IT 
än övriga branscher. Detta bör läsaren ha i åtanke. Det läsaren också bör ha i uppsikt är att vi 
undersöker företag i Umeå och att resultatet kan skilja sig på andra orter eller länder. 

3. STUDIENS TEORIER 
I detta avsnitt kommer vi ta upp de teorier kring systemintegration, relationsmarknadsföring 
och värdeskapande vi kommer ha som utgångspunkt för att uppfylla syftet med vår studie. 
Avsnittet inleds med en beskrivning av sammanslagningar och förvärv, för att sedan gå in 
djupare på systemintegration samt CRM-system och dess relationsskapande med fokus på 
sammanslagningar och förvärv. Därefter kopplas detta samman med 
värdeskapandeprocessen hos företag vid sammanslagningar och förvärv. 
 
3.1 SAMMANSLAGNINGAR OCH FÖRVÄRV 
Under 1990-talet framtill år 2000 skedde en stor ökning gällande sammanslagningar och 
förvärv. De främsta orsakerna var då den hållbara ekonomiska tillväxten samt stigande 
aktiekurser som underlättade transaktioner (Gemignani, 2001:35-39; Pryor, 2001:825-829;  
Weston & Weaver, 2001:1-2). Det ekonomiska klimatet förändrades sedan i slutet av år 2000, 
vilket medförde en förminskning av sammanslagningar och förvärv i början av år 2001. Det 
förekom då ett överskott i industrier samt en försämrad försäljning och vinst till företagen. 
Denna konjunkturcykel ändrades efter 2001 och nya utmaningar förekom mot små och stora 
företag, där sammanslagningar och förvärven kom att öka (Weston & Weaver, 2001:11). 
Detta på grund av globaliseringen, den teknologiska utvecklingen, förändringar i 
industriorganisationer, avregleringar och den starka ekonomiska miljön som förekommer med 
höga aktiekurser och låga räntor (Weston & Weaver, 2001:23). 
 
Under finanskrisen 2008 minskade antalet sammanslagningar och förvärv, vilket inte var 
särskilt förvånande då många företag hade det svårt på många plan under den perioden. Trots 
detta är sammanslagningar och förvärv något som alltid varit vanligt inom affärsverksamheter 
(Peppers & Rogers, 2011:3-4). Många företag såväl stora som små har i dagsläget planer för 
eventuella strategiska förändringar i form av sammanslagningar eller förvärv (Frankel, 
2005:förord). Inför framtiden spås det dessutom att sammanslagningar och förvärv kommer 
att öka. Orsaken till detta kan framförallt vara att få tillgång till logistik- och 
distributionsnätverk, synergier, patent, nya marknader, kundgrupper och liknande (Jackson & 
Schuler, 2001:4). 
 
3.1.1 VARFÖR SAMMANSLAGNINGAR OCH FÖRVÄRV? 
En sammanslagning innebär att företag slås samman genom att kombinera samt dela resurser 
för att uppnå ett gemensamt mål, och på så vis på ett effektivare sätt bemöta nya utmaningar 
och möjligheter. De sammanslagna företagens ägare kvarstår vanligtvis som delägare i det 
nybildade företaget (Sudarsanam, 1995:1-2; Weston & Weaver, 2001:1). Det förekommer 
olika typer av sammanslagningar, exempelvis genom licensiering, joint ventures, 
omstrukturering, allianser, nätverksrelationer och andra liknande interaktioner (Weston & 
Weaver, 2001:1-2). 
 
Till skillnad från en sammanslagning påminner ett förvärv mer om en affär, där ett företag 
köper ett annat företags tillgångar eller andelar. Detta innebär även att det förvärvade 
företagets ägare inte längre kvarstår som ägaren av företaget. En stor skillnad mellan en 
sammanslagning och ett förvärv är att ett nytt företag bildas vid en sammanslagning, medan 
det förvärvade företaget ofta blir ett dotterbolag till förvärvaren. (Sudarsanam, 1995:1-2)   
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Det har blivit allt vanligare att företag föredrar att öka sin interna tillväxt genom att nyttja 
externa medel, i form av en sammanslagning eller ett förvärv (Sudarsanam, 1995:1). Det som 
fokuseras på vid en sammanslagning eller ett förvärv är de positiva effekterna som det 
förhoppningsvis kommer bidra med. Däremot är det även viktigt att vara medveten om det 
höga antalet sammanslagningar och förvärv som misslyckas. Studier visar att mellan 60% 
(Western & Weaver:förord vii) och 80% (Jackson & Schuler, 2001:241; Marks & Mirvis, 
2001:80) av alla sammanslagningar och förvärv misslyckas. Eftersom det är en lång process 
för företagen är det vanligt att misslyckande sker i form av att de inte lyckas åstadkomma de 
uppsatta målen och resultaten alternativt att företagen bestämmer sig för att gå skilda vägar. 
 
Huruvida en koncern blir framgångsrik eller inte efter en sammanslagning eller ett förvärv 
avgörs av hur integrationsarbetet sker samt verkställandet av fusionen (Bruner, 2004:förord 
xvi). Under denna implementeringsperiod brukar det tydligt märkas om företagen är 
kompatibla eller inte. Det kan förekomma olikheter som kan försvåra denna process, 
exempelvis att företagens organisationskulturer eller styrningssätt skiljer sig, att arbetssätten 
inte passar det sammanslagda eller förvärvade företaget och liknande problem. När denna typ 
av skiljaktigheter upptäcks är det vanligt förekommande att nyckelpersoner överger det 
nybildade företaget (Buckley & Ghauri, 2002:2-4). 
 
Att genomföra en sammanslagning eller ett förvärv kan generera olika fördelar, vilket kan 
vara de huvudsakliga motiven till varför företag väljer att slås samman eller förvärva. De 
senaste åren har en vanlig orsak varit på grund av tillgången till det andra företagets specifika 
marknad och produkter, men även ekonomiska fördelar i form av stordriftsfördelar som detta 
kan generera. Stordriftsfördelarna skapas genom att styckkostnader minskas vid en ökad 
produktion, vilket gör det mer kostnadseffektivt för företagen (Bucker & Ghauri, 2002:3). 
Även de synergieffekter som uppstår är en av de fördelarna som företagen vill komma åt 
genom att slås samman eller förvärvas. Dessa uppstår när två företag kan arbeta och integreras 
mer effektivt tillsammans och på så sätt med lägre kostnader och med en bättre samt 
effektivare resursfördelning (Weber & Pliskin, 1996:82). 
 
Ytterligare syften och motiv med sammanslagningar och förvärv är tillgången till det andra 
företagets teknologi, industri, marknad samt att undvika den rådande konkurrenssituationen. 
Även värdeskapande är av betydelse för företagen, särskilt vad gäller det förvärvade företaget. 
Detta uppstår antingen genom kostnadsbesparingar eller mervärde på grund av den ökade 
omfattningen vad gäller tillgångar, kunder, marknader, produkter och liknande. (Bucker & 
Ghauri, 2002:3) 
 
3.2 INTEGRERING AV INFORMATIONSSYSTEM 
När det gäller organisationssammanhang avser integration av informationssystem att ansluta 
ett företag med sina kunder, leverantörer eller samarbetspartners. Ett informationssystem 
förmedlar information mellan personer inom ett företag eller en organisation. Genom detta 
system utförs olika typer av informationsbehandling. (Axelsson, 1998:55) 
 
Enligt Rankine (2001:20) förväntas det ofta i en sammanslagning eller ett förvärv att 
företagen lyckas konsolidera informationssystemen så snabbt som möjligt med minimala 
störningar för verksamheten. Detta är en komplex uppgift i sig, och hur effektivt 
informationssystemen integreras är även en viktig komponent för hur resultatet blir. Detta 
förklarar han beror på att ett fungerande informationssystem är nyckeln till en lyckad 
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strategisk utveckling, och levererar också ett sätt att förbättra verksamheten genom mindre 
stadiga förbättringar. Wijnhoven et al. (2006:9) menar att företag har olika prioriteringar på 
hur sammanslagningar och förvärv skall gå tillväga och även en integrering av 
informationssystem kan gå tillväga på olika sätt beroende på ambitionsnivå.  
 
 
Vidare benämns tre olika ambitionsnivåer vid en systemintegration; 
 
(1) Fullständig integrering 
(2) Partiell integrering 
(3) Samexisterande integrering 
 
En fullständig integrering är det mest ambitiösa målet, vilket är när företag slår samman två 
helt olika system. Detta mål kan vara nästintill omöjligt när det gäller två stora företag som 
slås samman, men är mer möjligt för mindre företag. Vid en partiell integrering är 
prioriteringarna baserade på att de viktigaste processerna i systemen är integrerade först och 
resten lämnas till ett senare skede. I en samexisterande integrering försöker företag bevara de 
olika systemen oförändrade och försöker endast sammanbinda systemen när det är 
nödvändigt. Detta alternativ kan bli kostsamt i längden eftersom företag då måste använda sig 
av olika system. (Wijnhoven et al., 2006:9) 
 
3.2.1 VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED EN FUNGERANDE 
SYSTEMINTEGRATION?  
Systemintegration som egentligen borde vara en av de mest prioriterade komponenterna vid 
sammanslagningar och förvärv lämnas ofta till ett senare skede, vilket kan skapa problem 
framöver. IT-relaterade problem är den tredje mest citerade orsaken till misslyckade 
sammanslagningar och förvärv och studier visar att cirka 40% av de förväntade fördelarna 
med en sammanslagning eller ett förvärv är direkt beroende på hur informationssystemen 
integreras (Rodgers, 2005). McKiernan & Meralia (1995:54–59) visar via empirisk forskning 
om sammanslagningar och förvärv, att resultatet ofta inte når upp till förväntningarna. Skälen 
är ofta relaterade till opportunism, misslyckad strategi och kortsiktighet. Deras forskning har 
också funnit bevis på att företag på senare tid dock har pekat på oviljan av att integrera 
informationssystemen i ett tidigt stadie av sammanslagningen och att det är ofta en avgörande 
faktor för hur resultatet av sammanslagningen och förvärven blir. Det som framgår är att 
ledningen ofta istället väljer att fokusera på mer på strategisk och organisatorisk 
kompatibilitet och lämnar då integreringen av informationssystemen till ett senare skede. 
 
Synergieffekter är ett av målen som vill uppnås av företagsfusioner och dessa effekter uppstår 
när två enheter kan arbeta och integreras mer effektivt tillsammans med lägre kostnader och 
med en bättre och effektivare resursfördelning. Integrationen av informationssystem har visat 
sig vara en mycket viktig komponent för att uppnå dessa positiva effekter, eftersom 
undersökningar visar att en organisations integrering inte kan uppnå synergieffekter med dess 
fördelar förrän informationssystemen har blivit integrerade. (Batelaan & Veltman, 2002:50-
55) 
 
Skillnader i systemen när det skall ske en sammanslagning eller ett förvärv skapar problem. 
Ett exempel är om de olika företagen innehar program och data som tillhör olika generationer 
och som består av olika programmeringsspråk, som använder olika vokabulärer och syntax, 
regler, datatyper och många andra olikheter. På grund av dessa skillnader kan det vara så att 
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dessa program inte kan integreras med varandra. (Travis & Ozkan, 2002:48) 
 
Vidare anser Allwood (1998:114) att det är viktigt att ha en användares godkännande av ett 
informationssystem i åtanke, och att datoriserade processer också är beroende av om 
användaren upplever systemet som ett hot eller en tillgång. Ett exempel är om systemet 
uppfattas som ett hot mot användaren, att användaren exempelvis upplever att systemet 
kommer att ta bort dennes jobb på grund av datorisering. Det som är positivt är att systemet 
kan vara en fördel för användaren om arbetet kommer att göras enklare och mer effektivt på 
grund av datorisering och om det hjälper till att höja användarens status. Det är en 
nödvändighet att användarna har en positiv attityd mot systemet och att de kan lita på 
systemet, vilket enligt forskare är en av de viktigaste förutsättningarna Om användarna inte 
har en positiv inställning till systemet finns risken att de inte lär sig det på rätt sätt för att få ut 
maximal användning av systemet och kan även leda till onödiga misstag och förseningar. 
 
Användare utvecklar olika metoder för att interagera med systemet. Några av dessa metoder 
kommer att leda till användning av endast vissa delar av systemet, vilket innebär att maximal 
användning av systemet inte erhålls. Därför är det viktigt att systemet är användarvänligt och 
att medarbetarna ges tillräckliga kunskaper och utbildning i hur man använder systemet på rätt 
avsedda sätt. (Allwood, 1998:116) 
 
3.3 RELATIONSMARKNADSFÖRING OCH CRM-SYSTEM 
Ett företags konsumenter har alltid varit i centrum och är nyckeln för att arbeta mot lönsamhet 
genom framförallt långsiktiga tillväxtstrategier, produktutveckling, marknadsföring samt 
arbets- och resursfördelning. Så gott som varje företags mål är att finna, bevara samt öka sina 
kunder. Relationen mellan företag och kunder är dock något som har förändrats mycket över 
tiden. Historiskt sett har uppmuntrandet av forskning kring produkter och tjänster varit i fokus 
för företag, men är något som har fått en dramatisk förändring. Framtill nyligen har fokus 
förflyttats och numera betraktas även det som förekommer runtomkring produkterna och 
tjänsterna. På 2000-talet började företag alltmer betona informationen de får från kunder för 
att på så vis skapa hållbara konkurrensfördelar. (Peppers & Rogers, 2004:3-5) 
 
3.3.1 VAD ÄR CRM? 
Konceptet Customer Relationship Management är något som blev vanligare och populärare 
under 1990-talet. Under den perioden sågs CRM som ett hjälpande system för hanteringen av 
kunder och relationerna med dessa, där syftet var att förstärka samt skapa långvariga 
kundrelationer. Dessa relationer skulle därefter bidra med en ökad lojalitet bland kunder, 
vilket i sin tur vidare skulle resultera i en ökad lönsamhet i form av fler stamkunder (Butler 
Group Report, 2001:43; Payne & Frow, 2005:167). CRM kan av vissa företag uppfattas som 
ett eget system, men av andra som en del av ett informationssystem. 
 
I denna studie definieras CRM som ett IT-system eller en del av ett informationssystem, för 
att kunna samla information om företagens kunder för att på så vis kunna effektivisera dess 
tjänster, produkter samt service. Detta genom att samla in data i form av information 
angående kunderna genom att betrakta dess transaktioner, stämma möten och liknande. 
Genom att göra detta kan företag konstruera en databas innehållandes information om 
respektive kund för att sedan kunna använda detta till sin fördel, i form av att på ett bättre sätt 
kunna förstå kundernas behov och på så vis kunna erbjuda kunderna det som efterfrågas. 
Systemens insamlade information om kunderna ses därför som ett hjälpmedel för att bygga 
upp samt förstärka företagens kundrelationer. (Payne & Frow, 2005:167-168) 
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Hanteringen av informationen om kunderna är fortfarande någonting som är av stor betydelse 
i dagens situation, och att använda sig av ett CRM ses idag som ett nödvändigt medel för att 
kunna skapa positiva och långvariga relationer med kunder. Forskning och teori tyder även på 
att ett företag eller en organisation inte kan förstå kundernas värde och behov utan denna typ 
av informationshantering som ett CRM-system genererar. Att inte ha denna förståelse gör det 
svårt för ett företag eller en organisation att fungera. (Payne & Frow, 2005:168-169; Roscoe, 
2001:317) 
 
Viktigt som tidigare påpekats är dock att CRM:s betydelse och innebörd har utvecklats på 
senare tid, och kan numera uppfattas på flera olika sätt och inte enbart som ett IT-system. Den 
grundläggande tanken och syftet med konceptet återstår, det vill säga att bygga upp 
långvariga kundrelationer, men att detta i dagsläget kan göras utan att involvera ett 
databaserat system. Många anser att CRM även kan vara ett arbetssätt (Peppers & Rogers, 
2004:5). Som tidigare nämnts men viktigt att återigen påpeka är att denna uppsats dock inte 
omfattar detta, utan fokus ligger på CRM som ett IT-system eller en del av ett databaserat 
informationssystem. 
 
Något som ofta sammankopplas med CRM är relationsmarknadsföring. Att fokusera på 
kundrelationer och utveckla långvariga sådana med kunder och intressenter är en form av 
relationsmarknadsföring (Payne & Frow, 2005:167-168). Enligt Grönroos (2008:55-56) 
innebär relationsmarknadsföring hur företag hanterar och vårdar sina kunder och relationen 
till dessa, vilket tydligt kan kopplas till CRM som har ett väldigt likt syfte. 
Relationsmarknadsföring betonar relationer, interaktion samt nätverk och fokuserar på att få 
en integrerad marknadsföring i hela företaget eller organisationen. Kundrelationer är således 
nyckeln i marknadsföringen, där CRM på så vis kan betraktas som ett hjälpmedel i 
marknadsföringen. Därmed kan CRM och dess system i dagsläget ses som den vanligaste 
typen av relationsmarknadsföring och genom att använda sig av CRM skapar företag en 
relation mellan kunden och företaget (Gummesson, 2004:136-137). 
 
CRM och relationsmarknadsföring utgår som tidigare nämnt från kunden och fokuserar på att 
skapa värde och en relation med denne. Syftet är att skapa ett kundtänkande inom hela 
företaget eller organisationen, för att på så vis kunna hantera relationerna med kunderna på ett 
lyckosamt vis (Grönroos, 2008:55-56). Med hjälp av relationsmarknadsföring kan företag 
även få en större tillgång till kundinformation. 
 
CRM och relationsmarknadsföring kan inte bara beskrivas som ett marknadsföringsverktyg av 
produkter och tjänster, utan även som en affärsstrategi som påverkar företaget till en stor grad. 
Många förändringar kan ske och processen kan vara tidskrävande. Under denna typ av 
förändring kan även ekonomin påverkas och därmed vinsten, men kan istället leda till goda 
resultat på lång sikt (Rodgers, 2005). I och med att studiens fokus ligger på CRM som ett IT-
system, vill vi inte belysa teorin om relationsmarknadsföring ur ett affärsstrategiskt 
perspektiv, utan istället på hur företaget kan nyttja datan om kunderna i informationssystemet 
på ett fördelaktigt sätt och på så vis skapa samt förstärka sina kundrelationer. 
 
3.3.2 CRM: MÖJLIGHETER OCH HINDER 
Att företag använder sig av CRM i dagens konkurrenskraftiga marknad som ett verktyg för 
relationsmarknadsföring mot kunder, är som vi tidigare påpekat vanligt. Men varför är det då 
så viktigt att bygga relationer med sina kunder? Enligt Peppers & Rogers (2011:5-7) är CRM 
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en unik modell för att göra sig konkurrenskraftig på marknaden. Detta eftersom det är ett 
hjälpmedel som underlättar för företag att uppnå specifika kundrelaterade mål och på så vis 
även kunna ta särskilda beslut utifrån kundernas behov. Med hjälp av den kundinformationen 
som tillhandahålls av systemen kan företag få kunden att känna sig speciell, som i sin tur kan 
skapa ett förtroende hos kunderna och därmed bygga långsiktiga relationer med dessa. Det 
förekommer fyra viktiga skäl till varför företag implementerar CRM: för att attrahera nya 
kunder, öka försäljningen per kund, minska kostnader genom att förbättra affärsprocesser 
samt att förstärka kundrelationer och på så vis kundlojaliteten (MCB UP Ltd., 2002:20). 
 
För att uppnå fördelarna med CRM handlar det inte om att införskaffa ett särskilt system bara 
för att konkurrenterna gör det. Istället är det av stor vikt att implementera ett CRM som 
bemöter företagens och organisationens specifika behov och som är anpassat till de 
förutsättningar som finns. Med andra ord, ett system som utifrån företagens tekniska 
tillgångar upprättar ett utpräglat affärsvärde. För att åstadkomma detta bör företagens 
existerande datortillgångar, infrastruktur samt personalkompetens användas. (Butler Group 
Report, 2001:65-66) 
 
Att implementera ett CRM behöver nödvändigtvis inte bara innebära fördelar, en del hinder 
kan komma på vägen för att få ett väl fungerande CRM. Studier visar att nästan 70% av alla 
CRM-implementeringar misslyckas att ge det ekonomiska resultat som företagen hade räknat 
med. Det finns många orsaker till detta, allt från inte tillräcklig finansiering till felaktiga 
affärsprocesser, men det enskilt största felet hos nästan alla CRM som är mest uppenbart vid 
förändringar av verksamheten är bristen på flexibilitet (MCB UP Ltd, 2002:19). Denna brist 
på flexibilitet kan skapa stora problem vid integrationen eftersom systemets funktioner inte är 
optimala samt att överdrivet komplicerade system har en tendens att öka 
implementeringskostnaderna. Ett annat problem är att integrering och sammanslagning av 
data ofta resulterar i klumpiga och ömtåliga nödlösningar vilket gör att den kundrelaterade 
datan inte blir tillförlitlig. (Butler Group Report, 2001:72-73) 
 
3.4 VÄRDESKAPANDE FÖR FÖRETAGEN 
Värdeskapande ses som en återkommande och viktig del i arbetet med kundrelationer, där 
CRM är ett av de huvudsakliga hjälpmedlet för att bevara och skapa långvariga 
kundrelationer. Att genomföra en sammanslagning eller ett förvärv är både resurskrävande, 
men även tidskrävande. För att dessa skall förbli lyckade är en viktig komponent att det blir 
värdeskapande för såväl målföretaget som förvärvaren (Rankine, 2001:12). Att skapa värde 
mot sina kunder är enligt forskarna alltså nyckeln till framgång och de långvariga 
kundrelationerna. 
 
Osarenkhoe & Bennani (2007:148) menar att värdeskapandet kan beskrivas som en 
kontinuerlig och svår process i och med att kundernas preferenser och förväntningar ständigt 
förändras. Företagen kan därför med hjälp av rätt CRM och dess kundinformation analysera 
och bemöta kundernas efterfrågan och behov på ett effektivare sätt i den värdeskapande 
processen. 
 
3.4.1 VARFÖR KAN CRM VARA VÄRDESKAPANDE? 
När två företags CRM-system integreras breddas den totala kunddatabasen och det nya 
företaget innehar då mer kunder att arbeta mot. Värdeskapandeprocessen omvandlar 
strategierna till praktiska processer som kan bidra till värde för både kunder och leverantörer. 
Värdet som kunderna erhåller är de sammanlagda fördelarna som dessa kan få genom tillgång 
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till fler tjänster, fler produkter att välja mellan och tillgång till kringliggande tjänster och 
service. Genom hanteringen av detta värdeutbyte på bästa sätt kan företaget maximera det 
totala värdet på önskade kundsegment. (Payne, 2006:102-108) 
 
En annan forskare som presenterar argument till varför företag bör satsa på existerande 
kunder och kundvård är Kotler. Enligt Kotler (2003:72-73) tenderar en nöjd kund att 
återkomma och handla igen, ge rekommendationer om produkter och tjänster till vänner och 
är oftast mindre kritisk till tillfälliga kvalitetsstörningar. Nöjda kunder bidrar på detta sätt till 
kundlojalitet, vilket i sin tur bidrar till ökad lönsamhet. Vidare är det även av betydelse att 
skapa värde hos personalen, för att i sin tur bidra med tillit, förtroende och tillhörighet 
gentemot det nya företaget som uppstår vid en sammanslagning eller ett förvärv. Därför är det 
viktigt för företag att i ett tidigt skede kommunicera tydligt till arbetarna samt visa förståelse 
gentemot dessa (Sudarsanam, 1995:233). 
 
3.4.2 SYNERGIEFFEKTER 
Teorin framställer värdeskapande gällande sammanslagningar och förvärv som något positivt 
och gynnande för företagen. En del som bidrar till värdeskapandet är när företagens system 
integreras och synergieffekter skapas. Synergieffekter uppstår när två enheter kan arbeta och 
integreras mer effektivt tillsammans med lägre kostnader och med en bättre och effektivare 
resursfördelning. Genom sammanslagningar och förvärv hoppas företagen uppnå dessa 
synergieffekter, som involverar en växelverkan mellan de olika affärsenheterna. Företagen 
anses starkt integrerade om de flesta respektive affärsenheter har integrerats i en stor 
utsträckning. I teorin förverkligar en hög integrationsnivå synergieffekter, men viktigt att 
notera är att det i praktiken även kan resultera i negativa effekter till följd av exempelvis en 
ökad samordning av kostnader och en större andel organisationskonflikter. (Weber & Pliskin, 
1996:82) 
 
Resultatet av värdeskapandet och synergieffekterna för de fusionerade företagen blir en vinn-
vinn-situation, vilket innebär att de båda företagen gynnas. Shine et al. (2007:663-664) 
definierar termen synergieffekt genom att den uppstår när värdet på en rad faktorer i 
kombination överstiger summan av de värden som faktorerna skulle haft om de varit isolerade 
för sig. Vinn-vinn-situationen blir möjlig eftersom respektive parter skapar 
konkurrensfördelar när de kollaborerar eller går ihop. 
 
Shine et al. (2007:664) beskriver också synergieffekten i termer av en ekvation; 
 

!"#$%&'$(($)* = !ä!"#  ! + !ä!"#  ! − !ä!"#  ! + ! > 0  
 
Ekvationen tyder på att en synergieffekt uppstår när det sammanslagda värdet för två företag, 
det vill säga företag A och företag B, vid en subtraktion av värdet för företagen om de vore 
självständiga är större än noll. Värdet av båda parterna A och B behöver dock inte enskilt öka, 
utan det räcker med att någon av dem ökar för att en synergieffekt ska bildas. Dessutom tillåts 
en av parterna A:s eller B:s värde minska bara om det totala värdet överstiger värdet av vad 
parterna skulle haft om de vore självständiga och därmed inte sammanslagda. Shine et al. 
(2007:664) anser dock att parterna bör sträva efter att både part A:s och part B:s sammanlagda 
värde ska överstiga det värde A och B har isolerat var för sig.  
 
Det vi anser vara intressant med ekvationen är att den skulle kunna appliceras på en 
systemintegration och hur CRM-system kan bidra med synergieffekter. Tanken är att två olika 
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system (A och B) uppnår synergieffekter när de sammanslås och att resultatet skulle vara 
värdeskapande för företaget. När systemen slås samman innebär det även att bägge företagens 
CRM-system sammanförs, vilket i sin tur exempelvis kan bidra med en större kundbredd och 
att mer personal får tillgång till systemet. På så vis leder detta till synergieffekter och därmed 
även värdeskapande för företagen. 
 
3.5 TEORIKOPPLING 
I detta avsnitt har vi kommit fram till tre olika faktorer som tillsammans kan bidra till 
värdeskapande för företag som genomgår sammanslagningar och förvärv. Dessa illustreras i 
figuren nedan, och är: systemintegration, CRM och relationsmarknadsföring samt 
synergieffekter. 
 
Denna del av studien har anknutit hur integrationen av informationssystem och CRM-system 
påverkas vid sammanslagningar och förvärv. Vi har även kopplat CRM, som är en typ av 
relationsmarknadsföring, med systemintegration. Systemintegration vid sammanslagningar 
och förvärv kan även bidra med synergieffekter för företagen. Dessa tre faktorer kan resultera 
i en positiv effekt för företagen: värdeskapande. 
 
 

 

Figur 2: Teorikoppling. Illustrerad av David och Gulin (2012). 
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4. PRAKTISK METOD 
I detta kapitel kommer läsaren att få en inblick i hur insamlingen av studiens empiri har gått 
tillväga. Kapitlet inleds med en beskrivning av vårt val av företag, för att därefter övergå till 
vårt val av studien och respondenter. Vidare tas studiens intervjuer, dess intervjumanual samt 
intervjuarnas tillvägagångssätt upp, följt av databearbetning och intervjukritik. Kapitlet 
avslutas med en beskrivning av de etiska krav och regler som vi haft vid genomförandet av 
intervjuerna. 
 
4.1 VAL AV FÖRETAG 
De företag som vi valt att studera i denna uppsats är sju olika företag inom IT-branschen som 
finns etablerade i Umeå. Anledningen till att vi valt denna bransch och dessa företag är för att 
arbetet med informationssystem är ett vanligt inslag i företagens vardag, samtidigt som de har 
en hög kunskap om IT och systemintegrering. I den nuvarande situationen är det vanligt 
förekommande att företag har informationssystem och likaså någon form av CRM, men för att 
uppnå ett så bra och givande resultat som möjligt av studien ansåg vi det vara bättre att 
avgränsa vårt undersökningsområde till en typ av bransch samt verksamhet. Detta för att 
kunna jämföra företagens systemintegrering på ett mer trovärdigt sätt, genom företag inom 
samma bransch. I studien har vi valt att inte benämna de intervjuade företagen vid deras 
riktiga namn. Anledningen är på grund av att det från företagens sidor kan vara känsligt att 
utgå med information och därför har dem varit anonyma. Vi har istället givit dem fiktiva 
namn: Utvecklarna AB, Materialfixarna AB, Ekonomitjänsterna AB, Mediasajten AB, 
Konsulterna AB, IT-tjänsterna AB och IT-fixarna AB. Företagens storlek och antalet anställda 
bland de intervjuade företagen skiljer sig, men då studiens syfte är att förklara hur 
integrationen av CRM gått tillväga för att i sin tur ge praktiska rekommendationer till andra 
företag, anser vi att studien är oberoende av företagens storlek. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur CRM integreras vid sammanslagningar och 
förvärv, därför kunde det även ha varit intressant att undersöka företag inom andra branscher 
än IT-branschen. Vi är medvetna om att det kan förekomma skillnader mellan olika branscher, 
men eftersom det förekommer ett begränsat antal företag i Umeå inom ämnesområdet valde vi 
att fokusera på den bransch där vi kunde hitta flest företag som relativt nyligen genomgått en 
sammanslagning eller ett förvärv. Vi ser det dock även främst som en fördel mer än en 
nackdel att intervjua personer som jobbar inom branschen och har en god kunskap om 
informationssystem och CRM. Genom detta har vi en förhoppning om att komma åt ännu mer 
givande och djupare information om ämnet, än om det hade varit företag inom en annan typ 
av bransch. 
 
4.2 VAL AV METOD 
Genom att vi har undersökt sju olika företag har denna studie utgått ifrån en subjektiv 
uppfattning, där vi tolkat de enskilda individernas information som vi fått. Syftet var att få en 
djupare förståelse för integreringen av CRM vid sammanslagningar och förvärv, för att på så 
vis bidra med praktiska rekommendationer till företag som funderar på att genomföra 
sammanslagningar och förvärv. Utifrån dessa förutsättningar har vi utfört en kvalitativ studie. 
Den kvalitativa forskningsmetoden används genom sociala och verbala analysmetoder för att 
komma till djupet av det problemområde som undersöks (Patel & Davidson, 2003:118). 
Denna metod utgår från ett hermeneutiskt perspektiv, där verkligheten betraktas som 
subjektiv och beroende av den sociala situationen som uppstår (Bryman & Bell, 2005:442-
443; Patel & Davidson, 2003:28-29).  
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Med hjälp av kvalitativa undersökningar kan författaren besvara intervjufrågorna med egna 
ord och ger på så vis fylliga och mer detaljerade svar (Bryman & Bell, 2005:361), vilket är 
något som vi har eftersträvat med studien då vi ville komma till djupet om hur CRM har 
integrerats vid sammanslagningar och förvärv. Med en kvalitativ intervju kan öppna frågor 
och teman användas (Patel & Davidson, 2003:80). Vår intervjumanual är delvis utformad på 
detta sätt, genom att ha en del öppna frågor och även att vi har indelat manualen i teman. En 
svaghet med denna typ av undersökning är dock att det inte genererar lika många 
respondenter i jämförelse med om vi hade haft en kvantitativ enkät. Detta är något vi var 
medvetna om, men då vår ontologiska utgångspunkt var konstruktionism där verkligheten 
tolkas utefter de intervjuade individerna i de undersökta företagen, strävade vi snarare efter 
företags personliga erfarenheter än att framställa statistiskt material. 
 
Med utgångspunkt från en kvalitativ studie och vår ontologiska ståndpunkt har vi insamlat 
den väsentliga informationen för att kunna besvara studiens forskningsfråga och syftet. 
Informationsinsamlingen från studien var subjektiv genom att vi utifrån en hermeneutisk 
kunskapssyn tolkat informationen vi fått. Vi var noggranna med att vara så öppna som möjligt 
och lyssna på de intervjuade företagen, och därefter tolkade vi informationen vi fått från dem 
angående hur CRM integreras vid sammanslagningar och förvärv, som vi därefter drog 
slutsatser om. 
 
4.3 VAL AV RESPONDENTER 
Denna studie har utgått ifrån ett icke-sannolikhetsurval, som innebär att forskaren avgör vilka 
respondenter som urvalet ska bestå av. Detta resulterar i att urvalet inte kan generaliseras, 
eftersom alla enheter eller individer inte får en möjlighet att bli utvalda. Resultatet blir därmed 
förvrängt och inte representativt för den studerade populationen (Johansson-Lindfors, 
1993:95-97). Med hänsyn till syftet med denna studie ansåg vi att ett icke-sannolikhetsurval 
var användbart för denna studie. Eftersom målet med denna studie inte var att på ett objektivt 
sätt generalisera resultaten vi kommer fram till, utan istället betrakta individer ur ett subjektivt 
perspektiv vad gäller systemintegrering med avseende på CRM, ansåg vi att denna typ av 
urval var mest lämplig för vår studie. Istället för att generalisera informationen som 
framträdde utifrån våra intervjuer, hade vi snarare som syfte att upptäcka specifika mönster 
eller trender bland de studerade företagen. Detta var relaterat till vår ontologiska syn, där vi 
utgick ifrån konstruktionism och även vårt subjektiva hermeneutiska betraktelsesätt, och är 
något som därför haft en inverkan på det urval vi genomfört. 
 
Med utgångspunkt från ett icke-sannolikhetsurval, har vi i denna studie vidare tillämpat en 
blandning av ett subjektivt urval och ett bekvämlighetsurval. Ett subjektivt urval grundas på 
att forskaren själv bedömer och handplockar urvalet för ändamålet. Forskaren bör vid denna 
metod besitta en kunskap om populationen för att på så vis kunna bedöma vilka enheter eller 
individer som är mest lämpliga för studiens syfte och den rådande situationen (Holme & 
Solvang, 1997:183). I vår studie bedömde vi att de intervjuade företagen ska arbeta inom IT-
branschen, och att respondenterna ska ha erfarenhet av sammanslagningar och förvärv. Detta 
eftersom vi ansåg de vara mest lämpliga till vår studie för att kunna få ut så bra och relevant 
information som möjligt. Detta kan kopplas till ett subjektivt urval. 
 
Vidare utgår forskaren efter specifika krav i form av exempelvis förutbestämda egenskaper 
vid valet av respondenter (Holme & Solvang, 1997:183; Johansson-Lindfors, 1993:95-96). 
Vid ett bekvämlighetsurval använder forskaren däremot de enheter eller individer som är 
tillgängliga. Denna typ av urval genererar en hög svarsfrekvens, men resultatet blir inte 
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representativt och därmed inte generaliserbart. I ett bekvämlighetsurval kan forskare liksom 
vid ett subjektivt urval utgå ifrån specifika kriterier gällande undersökningens respondenter 
(Bryman & Bell, 2005:377-378; Holme & Solvang, 1997:183).  
 
Som tidigare nämnt var målet med vår studie inte att resultatet skulle bli generaliserbart, utan 
att vi skulle tolka resultatet utifrån ett konstruktionistiskt och subjektivt sätt, för att i sin tur 
försöka klargöra eventuella mönster eller trender. Därför ansåg vi att ett bekvämlighetsurval 
är lämpligt. Eftersom det förekommer ett begränsat antal företag som genomgått 
sammanslagningar och förvärv i Umeå, har vi utgått från företag som finns och varit 
tillgängliga, samt att de någon gång under 2000-talet genomfört en sammanslagning eller ett 
förvärv. Detta eftersom vi förmodar att företagen då har ett bättre minne av hur processen 
gick tillväga. På samma sätt har vi även en kunskap om branscherna som förekommer, och 
har valt att utgå ifrån IT-branschen då vi var övertygade om att dessa besitter mycket 
information om studiens ämnesområde och på så vis kunde ge oss ett bra underlag till vår 
studie. Vi har således även använt oss av ett subjektivt urval. I och med detta kan vi hävda att 
vi i denna studie har använt oss av en kombination av ett bekvämlighetsurval och ett 
subjektivt urval. 
 
För att finna våra respondenter började vi med att via sökmotorn Google söka efter 
sammanslagningar och förvärv i Umeå. Utifrån denna sökning fann vi flera alternativ till 
företag att intervjua, framförallt inom olika branscher där IT-branschen dominerade. Vi valde 
att försöka inrikta oss mot företag inom IT-branschen eftersom dessa med största sannolikhet 
arbetar med informationssystem och troligtvis är mer insatta i systemen än övriga branscher. 
Resterande branscher var inte heller speciellt aktuella, eftersom många av dem genomfördes 
innan 2000-talet. 
 
De kriterier vi hade på företagen var som tidigare nämnt att de skulle ha genomgått en 
sammanslagning eller ett förvärv någon gång under 2000-talet. Detta för att få en så ny och 
färsk information som möjligt, då det kan vara svårt att relatera tillbaka till något som skett 
ännu längre tid tillbaka. Vi föredrog företag som genomgått de närmaste åren, men på grund 
av det begränsade antalen företag beslutade vi oss för att dra en gräns vid 2000-talet och 
framåt. Vi utgick även från vissa kriterier gällande intervjupersonerna som skulle delta i vår 
undersökning. Dessa var att personerna vid intervjutillfället hade en anställning inom 
företaget, samt att dessa skulle ha erfarenhet av att jobba med informationssystem och likaså 
någon form av erfarenhet av en sammanslagning eller förvärv. 
 
Enligt Kvale (1997:97) bör studier göra så många intervjuer som är nödvändigt för att kunna 
förstå det undersökta ämnet. Antalet respondenter kan variera, men det bör finnas så många 
som möjligt tills författarna upplever att de har uppnått så kallad teoretisk mättnad, där ingen 
ny eller relevant data för studien längre uppkommer (Bryman & Bell, 2005:351). I denna 
studie har vi genomfört sju intervjuer med olika företag. Anledningen till att det blev sju 
företag var för att vi upplevde att det vid den sjunde intervjun inte framkom någon ny 
information och att vi redan fått en inblick på de olika infallsvinklarna som finns på 
marknaden. Detta gjorde att vi valde att avbryta intervjusökandet och koncentrerade oss på att 
sammanställa det material vi hade samlat på oss. 
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4.4 INTERVJUER 
Då vi i vår studie ville få en uppfattning om hur företagen praktiskt gått tillväga med 
systemintegreringen av CRM i samband med sammanslagningar och förvärv, ansåg vi att det 
var viktigt med en personlig dialog med de undersökta företagen för att på så vis kunna 
undersöka ämnesområdet på ett djupare sätt. I denna uppsats har vi använt oss av kvalitativa 
intervjuer när vi undersökte företagen. Genom dessa intervjuer ville vi skapa oss en djupare 
kunskap om ämnet och utifrån detta kunna förklara resultatet i analysen. 
 
Något som är viktigt vid kvalitativa intervjuer är att de personer som vi intervjuar har 
möjligheten att formulera sina egna svar, för att på så vis kunna få djupare och mer detaljrika 
svar (Bryman & Bell, 2005:361). Vidare är det även av betydelse att kunna avgränsa 
intervjuerna och dess frågeställningar till det studiens syfte, ämnesområde samt teori. Genom 
att tydligt göra en avgränsning kommer uppsatsen på ett bättre sätt kunna besvara studiens 
undersökta problemområde samt forskningsfråga. För att kunna beröra någorlunda specifika 
områden, men ändå ge respondenten en större frihet att besvara våra frågor på sitt eget sätt 
(Bryman & Bell, 2005:363), har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Genom att 
vi utformade intervjumanualer som vi gav till intervjupersonerna innan intervjutillfället, 
kunde vi säkerställa att samma områden behandlats hos samtliga respondenter samt att vi gav 
dem tillfälle att vara mer förberedda på de kommande frågorna. Att notera är även att vi var 
tydliga med att intervjupersonerna inte enbart var låsta till specifika frågor, utan vi gav dem 
även tillfälle att komma med egna synpunkter. 
 
4.5 INTERVJUMANUAL  
För att genomföra intervjun på bästa sätt konstruerade vi en egen intervjumanual. I denna del 
kommer vi med en kort sammanfattning redogöra för hur intervjun förbereddes, de frågor vi 
har valt att ta med i intervjumanualen samt ge en lite djupare beskrivning till varför vi ställer 
dessa frågor. Läsaren kan i Appendix I även se manualens ursprungliga konstruktion. Denna 
manual skickades eller delades ut till företagen några dagar innan intervjutillfällena, med 
anledning av att ge intervjupersonerna tillfälle att förebereda sig på de kommande frågorna.  
 
Intervjuerna genomfördes genom en så kallad personlig intervju, som innebär att ett fysiskt 
möte mellan den intervjuade personen och den eller de som intervjuar (Bryman & Bell, 
2005:140). Genom att ha en personlig intervju ansåg vi det vara mer givande eftersom vi 
genom ett fysiskt möte kunde ta hänsyn till annat än enbart svaren på frågorna. Däribland 
kroppsspråk, där vi exempelvis kunde se hur personen reagerade på en viss fråga, om denne 
såg fundersam eller bekymrad ut och liknande. Detta var en fördel för oss då vi kunde anpassa 
intervjun till respondenterna. Till exempel kunde vi förtydliga en viss fråga när den 
intervjuade personen såg osäker ut. Med andra ord hjälpte det fysiska mötet oss att få 
intervjupersonen att generera mer detaljerade och givande svar (Bryman & Bell, 2005:140-
141). Förutom en mer detaljerad och givande intervju, var även en anledning till varför vi 
genomförde personliga intervjuer att företagen var etablerade i Umeå, det vill säga inom ett 
kort geografiskt avstånd till oss. 
 
Det kan däremot även förekomma nackdelar med att ha personliga intervjuer. Enligt Bryman 
& Bell (2005:140) kan den intervjuade personen genom ett fysiskt möte bli påverkad av 
intervjupersonen eller intervjupersonerna. Respondenten kan känna att denne måste ge svar 
som matcher intervjuarens förväntningar, vilket kan medföra osäkra och felaktiga källor av 
respondenten. Aspekter som kan påverka respondenten och dennes svar är exempelvis ålder, 
kön, etnicitet och liknande. För att undvika denna typ av negativa påverkan på våra 
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respondenter försökte vi vara så tydliga som möjligt gentemot dessa. Vi återgav flera gånger 
studiens problemområde och syfte både muntligt, men även skriftligt i intervjumanualen. För 
att undvika en stressartad och ofokuserad situation genomförde vi även intervjuerna på ett 
avskilt utrymme. Detta för att skapa en lugn stämning där respondenten inte skulle känna 
någon form av stress eller att vi skulle bli störda av omgivningen. 
 
I denna studie genomfördes semi-strukturerade intervjuer. Vid denna typ av intervju utformar 
forskaren en intervjuguide för att genomföra intervjuerna på ett flexibelt sätt, men även för att 
respondenten på bästa sätt ska kunna delge sitt perspektiv på det studerade ämnesområdet 
(Bryman & Bell, 2005:371). Genom att vara flexibel innebär det att de frågor som ställs i 
intervjun inte ska vara för begränsade, utan ska ge respondenten tillfälle att komma med egna 
inflikar och idéer. 
 
Enligt Bryman & Bell (2005:371-372) förekommer det olika typer av frågor som kan 
användas vid utformningen av frågeställningar till en intervju. Att vara medveten om dessa 
olika typer av frågor samt hur dessa tillsammans kan användas för att konstruera en bra 
intervjuguide är av betydelse för att generera en så givande intervju som möjligt. Det 
förekommer sju olika typer av frågor, som framställs nedan: 
 

• Inledande frågor - Används som bakgrundsbeskrivning och/eller för att skapa en 
trygghet i början av intervjun. 

• Uppföljningsfrågor - Följdfråga till det respondenten sade. 
• Preciserande frågor - Precis fråga om specifikt tillfälle, tidpunkt, reaktion eller 

liknande. 
• Direkta frågor - Specifik fråga, passar bäst att fråga när intervjun närmar sitt slut. 
• Indirekta frågor - Fråga för att få fram respondentens personliga åsikt. 
• Sonderingsfrågor - Följdfråga för ett svar på en direkt fråga, för att fördjupa sig i det 

som sades. 
• Tolkande frågor - Vanlig uppföljningsfråga för att förtydliga ett svar till exempel “Så 

du menar att...?”. 

 
Vid våra intervjuer med företagen har vi kombinerat de olika typerna av intervjufrågorna för 
att på så vis kunna genomföra intervjun så givande som möjligt. Dessa har däremot inte alltid 
varit givna och förberedda i intervjumanualen, utan flera frågor kom spontant för att få en 
bekräftelse eller vidareutveckla respondenternas svar. Intervjumanualen består av tio stycken 
förberedda huvudfrågor, som i sin tur följs av underfrågor och följdfrågor. De förberedda 
frågorna har bestått av inledande frågor, direkta frågor, indirekta frågor samt 
uppföljningsfrågor, som sedan har kompletterats med preciserande frågor, sonderingsfrågor 
och tolkande frågor när intervjuarna kände att det behövdes. I slutet av varje fråga fanns det 
också ett antal nyckelord. Dessa har använts för att skapa ytterligare följdfrågor och 
sonderingsfrågor om de svar vi fick inte täckte dessa delar. Anledningen till varför vi valde att 
ha färdiga följdfrågor var för att undvika att vi missade någonting. Det viktigaste var att 
respondenten svarade på huvudfrågan, men blev svaret inte tillräckligt utvecklat använde vi 
oss av de färdiga följdfrågorna. Följdfrågorna har därför även använts som en checklista för 
att se till så att vi har fått med allting. Samtliga följdfrågor har dock inte använts på alla 
respondenter då vi har ansett att frågan har besvarats i en annan del av intervjun. 
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I intervjumanualen kan läsaren betrakta frågornas uppbyggnad. Intervjuerna inleddes med 
inledande frågor om intervjupersonens bakgrund och erfarenhet i företaget för att skapa en 
trygg stämning i början av intervjun och ge oss en uppfattning om respondenten. Dessa kan 
även därefter användas som bakgrundsvariabler för att kunna förstå den specifika kontexten 
som den intervjuade personen befinner sig i (Lantz, 1993:63-64). Därefter följs manualen av 
preciserande frågor om sammanslagnings- eller förvärvstillfället i kombination med 
systemintegration. Intervjuerna bestod även av indirekta frågor med underfrågor för att få 
fram respondenternas personliga åsikter och för att få ett djup i intervjun. Vid nästintill varje 
fråga förekom flera uppföljningsfrågor för att gå in ett steg djupare inom det diskuterade 
området. Även sonderingsfrågor och tolkande frågor kom spontana under intervjutillfället och 
användes för att säkerställa ett visst påstående och som en bekräftelse på att vi uppfattade 
respondenten rätt. 
 
Patel & Davidson (2003:74) menar även att intervjuare bör undvika frågeställningar som är 
långa, ledande och dubbla vid en intervju. Även att använda ett språk som kan förstås av alla 
är även betydelsefullt för att respondenten ska uppfatta frågorna på rätt sätt utan att behöva ett 
klargörande vid varje fråga. Detta är något vi har tagit hänsyn till, då vi valt att undvika dessa 
typer av frågor. Däremot var vi medvetna om att någon fråga kunde vara ledande, men är 
något som vi bedömt inte skulle påverka svaret på frågan märkvärdigt. Det förekom även en 
dubbelfråga: “Skulle du säga att ni lägger en stor eller liten vikt på kundrelationer?”, men som 
vi medvetet valde att lägga in för att få en chans att ställa ytterligare följdfrågor beroende på 
respondentens svar på frågan. Vi har valde även att undvika långa frågor, men lade in en kort 
bakgrundsbeskrivning vid en del frågor för att intervjupersonen lättare skulle kunna sätta sig 
in i ämnet innan denne valde att svara på frågan. Detta underlättade funderingar och 
frågetecken som säkerligen hade uppstått annars och gav på så vis förmodligen ett mer 
välplanerat och givande svar från respondenten. 
 
Det är även betydelsefullt att ha frågorna i en logisk ordning, så att frågeställningarna på så vi 
uppfattas som mer naturliga (Lantz, 1993:64). Detta var något vi lade fokus på, då vi 
utformade intervjumanualen och dess huvudfrågor på ett sätt som för intervjupersonerna 
skulle vara enkelt och förståeligt. Därför började vi med enkla bakgrundsfrågor, som följdes 
av en fråga om sammanslagningar och förvärv i allmänhet. När intervjupersonen sedan var 
insatt i ämnet flyttades fokus mot systemintegration och hur det gick tillväga. Dessa frågor 
ansåg vi vara relativt enkla då de har ett specifikt svar, vilket var tanken med frågornas 
ordning. Därefter övergick vi till frågor som var svårare att besvara då respondenten var 
tvungen att tänka efter innan varje svar. Dessa frågor gällde problem som hade uppstått med 
systemintegreringen, kundernas respektive användarnas påverkan samt värdeskapande.  
 
Studiens intervjumanual kan betraktas i Appendix I. Nedan följer en mer djupare och detaljrik 
beskrivning av de tio huvudfrågorna vi valt att använda oss av i intervjuerna. 
 
Fråga 1: BAKGRUNDSINFORMATION 
Syftet med att börja intervjun med frågor om respondentens bakgrund var för att få en 
grundläggande information om respondentens tidigare erfarenheter och för att ge oss en 
klarare bild om dennes tjänst och hur länge denne har arbetat inom organisationen. Denna 
information kan då hjälpa oss senare i analysen eftersom respondentens erfarenhet inom 
ämnet är en viktig del av den fakta vi samlar på oss för att bygga en analys. Anledningen till 
att vi började med dessa frågor var för att skapa en trygghet hos intervjupersonen, då vi 
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började med en mjuk start bestående av enkla frågor där denne inte behöver tänka efter lika 
mycket innan besvarandet av frågorna. 

Fråga 2: SAMMANSLAGNINGAR OCH FÖRVÄRV 
Målet med frågor om sammanslagningar och förvärv var att få information om respondentens 
nuvarande företag samt bekräfta informationen om att de nyligen har genomgått en 
sammanslagning eller ett förvärv. Något vi även tyckte var intressant var att få reda på om 
kunderna i företagen påverkades av sammanslagningen eller förvärvet. Detta eftersom CRM i 
grund och botten handlar om kundrelationer. En sammanslagning och ett förvärv kan även 
innebära förändringar för kunder som i sin tur påverkar företagen, vilket ligger i vårt intresse i 
denna studie och är något som vi anser bör undersökas vidare. 
 
Fråga 3: SYSTEMINTEGRATION 
Beträffande frågor om systemintegration ville vi få svar på McKiernans & Meralias (1995:54-
59) teori som bygger på att många företag väljer att integrera informationssystemen i ett 
senare skede av en sammanslagning eller ett förvärv. Vi ville undersöka om det fanns några 
specifika anledningar till varför processen ser ut som den gör vid integreringen, vad 
respondenten har för erfarenheter och vad respondenten har för synpunkter på det. 
 
Fråga 4: AMBITIONSNIVÅ 
Syftet med att fråga om ambitionsnivå var för att undersöka teorin som Wijnhoven et al. 
(2006:9) menar att företag har olika prioriteringar på hur sammanslagningen och förvärvet 
skall gå tillväga och även att en integrering av informationssystem kan gå tillväga på olika sätt 
beroende på ambitionsnivå. Vi ville undersöka vilken ambitionsnivå respondenten tycker är 
mest lämplig och varför han eller hon anser det. Detta för att jämföra resultatet mellan 
respondenterna och se vilken ambitionsnivå som verkar vara vanligast bland företagen. 
 
Fråga 5: PROBLEM VID INTEGRERINGEN 
Enligt Travis & Ozkan (2002:48) kan det uppstå problem vid integreringen om det 
förekommer skillnader i de olika företagens informationssystem innan sammanslagningen, så 
som exempelvis olika programmeringsspråk eller informationssystem från olika generationer. 
Vi ville med denna fråga reda ut om företagen stötte på några sådana problem under 
integrationsprocessen eller om det fanns några andra problem som kunde uppkomma. 
 
Fråga 6: ANVÄNDARNA 
Syftet med denna fråga var att undersöka Allwoods (1998:114) teori om att en användares 
attityd mot informationssystemet är viktigt för hur effektivt systemet kommer att vara. Vi 
ville undersöka hur respondenternas företag går tillväga för att lära användarna systemen och 
vilka fördelar respektive nackdelar detta kunde ge upphov till. 
 
Fråga 7: CRM I ETT INFORMATIONSSYSTEM 
Med denna fråga ville vi reda hur företagen använder sig av CRM-systemen samt hur 
kundinformationen lagras. Eftersom CRM handlar om att vårda kundrelationer undersöker vi 
också om respondenten anser att dennes företag lägger stor eller liten vikt på att bevara 
kundrelationer. 
 
Fråga 8: KUNDINFORMATION 
Enligt teorier saknar integrationer av CRM-system flexibilitet. Med denna fråga ville vi därför 
ta reda på om respondenten anser att dennes företags informationssystem är anpassat till 
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organisationen och hur de gick tillväga för att ta tillvara på ny kundinformation som kan 
tänkas tillkomma i och med en sammanslagning eller ett förvärv. 

Fråga 9: VÄRDESKAPANDE 
När företags system slås ihop kan en vinn-vinn-situation skapas där båda företagen 
tillsammans bidrar till mervärde. Mervärde kan tillkomma exempelvis med en större 
kundbredd och att mer personal får tillgång till systemen. På så vis leder detta till fördelar och 
värdeskapande för företagen. Syftet med denna fråga var att undersöka om respondenten anser 
att deras sammanslagning eller förvärv var värdeskapande för företagen samt på vilket sätt 
detta påverkar kunderna och informationssystemets värde. 
 
Fråga 10: AVSLUTANDE FRÅGA 
Att ha en avslutande fråga är något som är väldigt vanligt för att respondenten ska få en chans 
att kommentera frågornas innehåll eller tillägga något till intervjun, vilket vi även valt att 
lägga in (Patel & Davidson, 2003:73). Vi valde även att ha med denna fråga dels för 
respondentens skull, men även för vår egen, om vi själva hade några funderingar som dykt 
upp i efterhand som vi ville få klarhet om. 
 
4.6 INTERVJUERNAS TILLVÄGAGÅNGSÄTT 
Vi började med att undersöka på Internet om vilka företag i Umeå som genomfört 
sammanslagningar och förvärv under de senaste åren, för att sedan skriva ner vilka företag 
som vi ansåg kunde vara av intresse för studien. Det vi sedan gjorde var att kontakta företagen 
via telefon och även genom personliga möten med dem, för att upplysa dem om vårt intresse 
för att genomföra en eventuell intervju. Många företag var väldigt positiva och ställde upp på 
en gång, medan några företag inte passade in på kriterierna vi ansåg vara viktiga. Exempelvis 
hade ett företag för få anställda på kontoret här i Umeå och vissa hade enbart genomfört 
interna sammanslagningar och förvärv där systemen lämnas oförändrade och personalen 
därigenom inte påverkas. Ett företag hade även genomfört en sammanslagning för mer än tolv 
år sedan, vilket vi ansåg vara irrelevant för vår studie då det kan vara svårt för individer att 
komma ihåg detaljer från en sådan lång tid tillbaka. Vi frågade även företag om de kunde 
rekommendera andra företag som de ansåg kunde vara av intresse för vår studie, vilket var 
något som vi drog nytta av och hjälpte oss att finna ytterligare intressanta alternativ för 
intervju. 
 
För att göra en innehållsmässig granskning och på så vis undvika eventuella missförstånd kan 
det vara bra att genomföra minst en testintervju (Lantz, 1993:66). Innan vi genomförde våra 
intervjuer testade vi våra frågor på flera personer som inte var insatta i ämnet, för att se om 
frågorna var bra och förståeligt formulerade. Detta anser vi vara av betydelse, att även 
individer som inte är insatta i ämnet ska kunna förstå vårt arbete och därmed även våra 
frågeställningar i intervjuerna. Efter testerna ändrade vi ett par formuleringar för att förtydliga 
vissa frågor. 
 
Intervjuerna med företagen genomfördes under veckorna 14 och 18, året 2012. Vid 
intervjutillfällena besökte vi respondenterna på deras respektive arbetsplatser med ett 
undantag, då vi genomförde intervjun på universitetet. Anledningen till att vi genomförde 
intervjuerna på plats på företaget, var för att de då blev mer personliga samt att vi fick en 
inblick i de olika företagens arbetssituationer (Bryman & Bell, 2005:140-141). Fördelen med 
detta är att respondenterna då kan känna sig tryggare och mer bekväma vid en intervju i sin 
egen miljö, i jämförelse med om vi hade intervjuat dem på en annan plats som de inte är 
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bekanta med. Ytterligare en fördel med den egna arbetsmiljön enligt oss, är att det underlättar 
för dem att ställa upp på intervjun, eftersom det ofta krävs tillåtelse för att kunna lämna 
verksamheten för en intervju, vilket inte alltid uppskattas av företaget. 
 
Vid intervjun som genomfördes på universitetet erbjöd sig respondenten att vi fick bestämma 
platsen för intervjun, och eftersom denne vid samma tillfälle befann sig i närheten av 
universitetet samt att denne var bekant med universitetsområdet sedan tidigare bestämde vi 
oss för att genomföra intervjun där. För att inte bli störda av omgivningen samt få den 
intervjuade personen att känna sig mer trygg, bokade vi ett grupprum via Universitetets 
hemsida. Tidsramen var omkring 30 minuter och 70 minuter vid samtliga intervjutillfällen. 
 
Innan intervjuernas start informerade vi företagen om studiens syfte, problemområde samt 
bakgrundsbeskrivning. Detta är något som de redan läst i intervjumanualen som skickades till 
dem tidigare, men för att förtydliga samt få en mjuk start innan vi gick in på intervjufrågorna 
gjorde vi även detta muntligt. För att på ett lättare sätt komma ihåg det intervjupersonerna sa 
under intervjuerna antecknade vi löpande, men använde oss även av ljudinspelningar för att i 
ett senare skede kunna transkribera intervjuerna. För att kunna göra ljudinspelningar är det 
viktigt att fråga om tillstånd hos respondenten, vilket vi gjorde innan intervjuerna påbörjades 
(Patel & Davidson, 2003:83). Vid intervjutillfällena delade vi upp oss så David ställde 
frågorna, medan Gulin antecknade. Samtidigt som vi lyssnade, passade vi även på att 
anteckna för att på så vis kunna analysera de svar vi fick och ställa ytterligare följdfrågor. 
 
Under intervjun var vi noggranna med att lyssna på respondenterna, vilket i enlighet med 
Bryman & Bell (2005:372) är betydelsefullt. Vi var noggranna med att uppmärksamma det 
som sades, men även det som inte sades. Genom att använda oss av många uppföljningsfrågor 
samt sonderingsfrågor har vi fått välutvecklade och djupa svar från våra respondenter och 
därmed kompletterat intervjun med dessa. Detta var något vi medvetet gjorde, då vi ville 
komma till djupet i ämnet och vara säker på att vi fick ut så mycket information som möjligt 
från de intervjuade företagen. 
 
Att göra löpande analyser och anteckningar under samt direkt efter intervjutillfället kan vara 
bra, eftersom det kan bidra till idéer om hur studien ska gå vidare i samband med att 
informationen är färskt i minnet. På så vis kan intervjupersonerna inse om det är något som 
har glömts eller förbisetts, om intervjufrågorna uppfattades på det sättet som syftades och 
liknande (Patel & Davidson, 2003:119-120). Vid det första intervjutillfället med Utvecklarna 
AB var vi särskilt noga med att göra löpande analyser för att utvärdera hur intervjun samt 
frågeställningarna kändes. Vi informerade respondenten om att detta var vår första intervju 
inom studien och var öppna med att fråga hur frågorna kändes och om det förekom 
svårigheter med att uppfatta vad vi menade med dessa. Detta för att sedan eventuellt kunna 
förbättra intervjuerna och eventuellt göra frågorna ännu mer tydliga vid de resterande och 
återstående intervjutillfällena. Under de sex andra intervjutillfällena var vi även noga med att 
göra löpande analyser, framförallt för att informationen då var färsk i vårt minne. 
 
4.7 DATABEARBETNING 
Samtliga sju kvalitativa intervjuer spelades in med hjälp av en ljudinspelare, som därefter 
transkriberades. Anledningen till att vi valde att transkribera alla intervjuer var för att vi ville 
säkerställa att inga viktiga detaljer från våra respondenter skulle glömmas bort. Den 
transkriberade datan lästes igenom flera gånger för att bli tydligt insatta i de intervjuade 
företagen. Detta underlättade även arbetet med empiriavsnittet, där vi kunde skriva citat direkt 
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från transkriberingen och även använda informationen vi erhållit på ett enkelt sätt.  
 
Intervjudatan som vi fick fram sammanställdes med hjälp av en tematisk analys, vilket är en 
metod som används för att med hjälp av den insamlade datan identifiera och analysera 
mönster eller teman (Braun & Clarke, 2006:79-80). Vi delade upp vår studie i sju olika teman, 
utefter informationen vi erhållit av de kvalitativa intervjuerna, men även utefter relevanta 
områden vi har i uppsatsen med hänsyn till de teorier vi har samt uppsatsens syfte och 
problemställning. Dessa teman som vi framställt och använt i det empiriska avsnittet är: 
påverkan på kunderna, systemintegration, ambitionsnivå, problem vid systemintegreringen, 
användarna, CRM-delen av informationssystem samt värdeskapande. 
 
4.8 INTERVJUKRITIK 
Vid en studie är det viktigt att vara uppmärksam och kritiskt granska metoden som används 
under framställningen av studien (Lantz, 1993:65-66). För att den data vi insamlat genom 
intervjuerna skulle vara så användbar som möjligt försökte vi ha ett öppet sinne och vara noga 
med att förklara intervjufrågorna. Det vi anser att läsare bör vara uppmärksamma på är att 
intervjuerna genomfördes på sju personer och deras erfarenheter på ett antal olika företag 
inom IT-branschen Umeå. Intervjuernas resultat hade möjligtvis varit annorlunda om vi hade 
intervjuat andra företag i andra geografiska områden än enbart i Umeå, exempelvis 
Stockholm, eller om vi hade intervjuat exempelvis andra medarbetare i företagen. Detta är 
något som vi är medvetna om, men då studiens utrymme och tid varit begränsat var det ett 
beslut vi tog att enbart fokusera på företag i Umeå och personer som var insatta i ämnet och 
tillgängliga att ställa upp på intervju. Studien begränsades även ytterligare genom att enbart 
studera IT-branschen. Att studera andra branscher hade likaså varit av intresse, men något 
som hade förstorat studien ytterligare. 
 
Att vi valde oss att spela in intervjuerna kan även till viss del ha påverkat respondenterna 
eftersom individer kan bli obekväma av att bli inspelade (Patel & Davidson, 2003:83). Viktigt 
att påpeka är att vi var noga med att innan intervjun fråga om tillstånd för inspelning och 
därefter poängterade för respondenterna att inspelningen enbart var till för oss till hjälp av att 
överföra intervjun till text. Respondenterna verkade inte ha några problem alls med att bli 
inspelade och därmed ser vi detta inte som någon nackdel. 
 
4.9 FORSKNINGSETIK 
Etiska överväganden är vanligt förekommande vid forskning. I denna studie har vi valt att 
utgå ifrån de etiska krav och regler som bör övervägas och hanteras enligt Bryman & Bell 
(2005:557) vid en forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 
anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska förspeglingar. I denna studie har vi tagit dessa 
etiska regler i beaktande och varit noggranna med att uppfylla dessa krav. 
 
Vad gäller informationskravet, som innebär att respondenterna bör vara informerade om 
studiens syfte (Bryman & Bell: 2005:557; Patel & Davidson, 2003:70), uppfylldes detta krav 
då vi var noggranna med att informera intervjupersonerna om syftet med studien samt att 
själva intervjuerna kunde ta mellan 30 till 70 minuter. Detta var något som vi meddelade 
muntligt vid det första mötet med företagen, men återgavs även skriftligt i intervjumanualen 
som vi skickade eller delade ut till företagen några dagar innan intervjuerna ägde rum. Vi 
ansåg att den uppskattade tidsgränsen var rimlig eftersom att frågorna skickades till dem 
innan intervjun, vilket gav respondenterna en möjlighet att förbereda sig på svaren. Däremot 
ansåg vi det vara svårt att avgöra hur lång tid intervjuerna skulle ta, eftersom det kan skilja sig 
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mycket beroende på hur detaljerade och insatta intervjupersonerna är. 
 
Vidare gällande samtyckeskravet och konfidentialitets- och anonymitetskravet, har dessa krav 
behandlats med stor respekt. Det är väsentligt att få ett samtycke från företagen, vilket vi har 
varit ytterst noggranna med (Bryman & Bell, 2005:557; Lantz, 1993:63). Företag och 
personer som inte velat medverka i en intervju eller besvara en specifik frågeställning har inte 
behövt göra det. Detta var något som vi noggrant informerade, såväl muntligt som skriftligt i 
intervjumanualen. Även anonymitet och sekretess är något som vi informerat företagen om, 
vilket enligt Patel & Davidson (2003:70) är viktigt och skall tydligt framgå. Företagen och 
personerna som medverkat i våra intervjuer är anonyma och svaren har behandlats med 
noggrannhet och försiktighet, vilket vi även detta var tydliga om innan intervjutillfällena. Vi 
har varit noggranna med att inte ta med namn i studien, för att företagen och personerna inte 
ska kunna identifieras av utomstående. För att skapa en förståelse för respondenternas 
subjektiva åsikter har vi dock valt att ta med individuella frågor riktade mot respondenten, 
som exempelvis ålder, yrke, hur länge personen arbetat inom företaget och liknande. Detta 
gör det troligtvis lättare för personer inom samma företag att identifiera personen, men då 
denna uppsats behandlar flera olika företag inom samma bransch, vilket gör det svårare att 
identifiera företagen, och att respondenterna dessutom varit medvetna om detta anser vi det 
inte strida mot anonymitetskravet. 
 
Denna studie har inte till avsikt att använda intervjusvaren till något annat än studiens 
forskningsändamål. Informationen som vi fått från intervjuerna kommer inte utlånas för icke-
vetenskapliga syften. Detta är viktigt att informera, vilket vi under intervjuerna gjort och 
därmed även uppfyllt nyttjandekravet, som är starkt emot att information säljs eller utlånas 
vidare till annat än forskningsändamål (Bryman & Bell, 2005:557; Patel & Davidson, 
2003:70). Detta är något som vi meddelade respondenterna muntligt under intervjutillfället. 
Viktigt att påpeka är dock att denna uppsats är en offentlig handling som kan läsas av alla, 
men i och med anonymitetskravet begränsar vi möjligheten för icke-vetenskapliga ändamål. 
Vidare anser vi dessutom att vi inte försökt att förvränga svaren på något sätt och uppfyller 
därmed även kravet att inte ge några falska förspeglingar (Bryman & Bell, 2005:557). Vid 
tillfällen då vi varit osäkra på vad intervjupersonen menar, har vi varit noggranna med att 
ställa följdfrågor för att vara säkra på att svaren blir hundraprocentigt sanningsenliga. 
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5. CRM-INTEGRERING I PRAKTIKEN 
I följande kapitel presenteras studiens empiriska material, som är resultatet av intervjuerna 
med sju olika företag. Kapitlet inleds med en kort inledning i form av en presentation av de 
intervjuade företagen för att sedan övergå till deras erfarenheter och åsikter beträffande 
systemintegration och CRM vid en sammanslagning eller ett förvärv. Utifrån de teman som 
fastställdes i föregående avsnitt har det empiriska materialet indelats i sju teman: påverkan 
på kunderna, systemintegration, ambitionsnivå, problem vid systemintegreringen, 
användarna, CRM-delen av informationssystem samt värdeskapande. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattande del av företagens erfarenheter och åsikter. 
 
5.1 DE INTERVJUADE FÖRETAGEN 
I denna studie har vi intervjuat sju olika företag inom IT-branschen i Umeå. Vi kommer inte 
benämna företag vid dess riktiga namn eller skriva information som kan avslöja dem som 
företag. Med avseende på detta kommer vi nedan benämna de olika företagen som 
Utvecklarna AB, Materialfixarna AB, Ekonomitjänsterna AB, Mediasajten AB, Konsulterna 
AB, IT-tjänsterna AB och IT-fixarna AB. Utgångspunkten vid intervjuerna var att undersöka 
hur företagen i praktiken gått tillväga med systemintegreringen och dess CRM vid en 
sammanslagning eller ett förvärv. Utifrån detta är syftet att framställa positiva och negativa 
effekter av integreringen av CRM-system, för att sedan ge praktiska rekommendationer till 
företag eller organisationer som har en sammanslagning eller ett förvärv i sikte. Eftersom det 
som tidigare nämnt i uppsatsen är vanligt att sammanslagningar och förvärv misslyckas, och 
likaså implementeringen av CRM-system, anser vi det vara av nytta att komma med 
rekommendationer till företag för att på så vis skapa en större förståelse för företag om 
positiva men även negativa effekter som kan uppstå vid en sammanslagning eller ett förvärv. 
 
5.2.1 UTVECKLARNA AB 
Detta är ett IT-tjänsteföretag som nyligen har genomgått en sammanslagning med ett annat 
företag inom samma bransch. I och med sammanslagningen finns de idag etablerade på cirka 
60 olika orter med omkring 2500 anställda i Sverige samt 3500 anställda i Norge. Utvecklarna 
AB hjälper andra företag med IT-lösningar, allt från affärssystem och CRM-system till IT-
plattformer. Den intervjuade personen från företaget arbetar som affärsutvecklare och innehar 
ett huvudansvar för de större kunder företaget arbetar med. Affärsutvecklaren har en 
huvudinriktning mot affärssystem och CRM-system. 
 
Affärsutvecklaren har erfarenhet av många sammanslagningar och förvärv under sin 
arbetskarriär, då han menar att under åren han jobbat på företaget har sammanslagningar och 
förvärv skett regelbundet. Som företag har de både blivit förvärvade av andra företag, men 
även förvärvat andra. Under tiden på det nuvarande företaget har de genomfört namnbyten vid 
ett flertal tillfällen. Den intervjuade personen menar även att det inom IT-branschen 
förekommer många sammanslagningar och förvärv, både vad gäller små och stora företag. 
Den huvudsakliga anledningen till att företaget genomgått sammanslagningar och förvärv har 
varit att bredda IT-tjänsterna till deras kunder. Affärsutvecklaren menar att han i huvudsak 
jobbat med affärssystem, och att de har ett komplett affärssystem med CRM, fakturahantering 
samt systemutveckling. 
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5.2.2 MATERIALFIXARNA AB 
Detta företag arbetar med tjänster och produkter inom data, telefoni och andra typer av 
kontorslösningar. Materialfixarna AB har under de senaste tre åren varit med ett flertal 
förvärv och en sammanslagning. Den senaste sammanslagningen var i oktober 2011, och det 
senaste förvärvet skedde i december 2011. Det senaste förvärvet var även internationellt och 
företaget befinner sig för närvarande i en sammanslagnings- och uppköpningsprocess. 
Företaget innehar ungefär 30-40% av marknaden inom deras område i Umeåregionen och 
ingår i en internationell koncern med runt 55 000 anställda i 24 länder. I Sverige finns det 80 
stycken anställda. Den intervjuade personen från företaget är VD för företaget i Umeå och är 
ansvarig för kontoren i Umeå och Skellefteå. 
 
Den intervjuade VD:n har erfarenhet av sammanslagningar och förvärv, men som ansvarig är 
den pågående sammanslagningen den första inom företaget som han medverkar i. VD:ns 
nuvarande företag köpte för tre år sedan upp ett mindre bolag och fusionerade det till ett 
gemensamt bolag och nu sammanslås bolaget internationellt. Den huvudsakliga anledningen 
till att företaget genomgått sammanslagningar och förvärv har varit att för att komma åt 
kompetens inom IT och telefoni och för att på så vis växa. Detta för att behålla deras 
marknadspositionering och göra sig mer attraktiva gentemot konkurrenterna. VD:n menar att 
de stod och vägde mellan att anställa nytt folk eller köpa något som redan fanns och valde 
därmed det senare alternativet. 
 
5.2.3 EKONOMITJÄNSTERNA AB 
Detta är ett företag som erbjuder ekonomiska tjänster med över 100 000 kunder i Sverige. 
Företaget har kontor över hela Sverige med ett hundratal anställda. Sommaren 2011 
förvärvade Ekonomitjänsterna AB ett annat bolag som nu också ingår i koncernen. Den 
intervjuade personen innehar tjänsten som handläggare på företaget, där denne arbetar mycket 
med kunder samt IT och CRM. 
 
Handläggaren har liten erfarenhet av sammanslagningar och förvärv under sin arbetskarriär, 
men har en erfarenhet av ett förvärv vid sitt nuvarande företag där denne har jobbat med olika 
informationssystem och CRM. Handläggaren har arbetat inom företaget under två års tid. Den 
huvudsakliga anledningen till att Ekonomitjänsterna AB har genomgått sammanslagningar 
och förvärv har varit att för att bredda tjänsterna och för att på så vis växa för att erbjuda 
helhetslösningar åt kunderna och därmed göra sig mer attraktiva gentemot konkurrenterna. 
 
5.2.4 MEDIASAJTEN AB 
Detta företag har ett hundratal anställda och företaget bedriver en välbesökt mediasajt som är 
mångfaldigt prisbelönt. Mediasajten AB genomgår för tillfället en sammanslagning mellan två 
helt olika avdelningar och skall då integrera de olika systemen. 
 
Den intervjuade kundtjänstchefen har arbetat på företaget under ett års tid och har under den 
perioden erfarenhet av arbete kring sammanslagningen som de genomgår för tillfället. Hans 
arbetsuppgift är att underlätta och effektivisera kundtjänstens arbete. Sammanslagningen 
skedde inom företaget mellan olika avdelningar. Orsaken till sammanslagningen på företaget 
var för att bilda en gemensam enhet. 
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5.2.5 KONSULTERNA AB 
Konsulterna AB är specialister på IT-infrastruktur. De arbetar med IT-lösningar för företag 
och har kontor runtom hela Sverige med 1800 medarbetare. Det är vanligt att Konsulterna AB 
köper upp mindre företag inom IT-branschen för att bredda området och köpa kompetens. 
Personen som intervjuats arbetar som IT-konsult på företaget. 
 
IT-konsultens uppgift är att ansvara för att tjänsterna levereras till kunderna på rätt sätt. Han 
ser även till om de skall ändra på rutiner eller funktioner och hjälper kunder med tekniska 
lösningar. Han har arbetat för företaget under två års tid och varit med om två stycken 
förvärv, där hans företag köpte upp mindre bolag. Enligt IT-konsulten är det vanligt att 
företaget köper upp mindre bolag för att köpa färdiga koncept som fungerar och slippa 
anställa personal. Hans företag brukar även köpa upp bolag i mindre städer för att bli 
marknadsledande i staden. 
 
5.2.6 IT-TJÄNSTERNA AB 
Detta är ett IT-företag som både är en operatör och systemintegratör. Företaget erbjuder 
helhetslösningar inom områdena data, tal och video till andra företag respektive 
organisationer. Företaget har kontor runtom i hela Sverige och även i Danmark, Norge och 
Finland. Antalet anställda i Sverige är cirka 800 personer. Det nuvarande bolaget i sig är ett 
stort bolag där det sker sammanslagningar och förvärv titt som tätt. Umeåkontoret har inte så 
mycket erfarenhet förutom förvärvet som skedde 2005 då de blev förvärvade till det större 
bolaget som de tillhör idag. 
 
Den intervjuade personen arbetar som Business Controller och sitter inom 
integratörsledningsgruppen. Han har jobbat på företaget under tio års tid och var med om 
integrationen som skedde när de blev förvärvade av ett större utländskt bolag år 2005 och har 
då erfarenhet av integrationen vid förvärvet. Den huvudsakliga anledningen till att de blev 
förvärvade var att det företag som förvärvade dem ville etablera sig på den svenska 
marknaden. 
 
5.2.7 IT-FIXARNA AB 
Detta företag erbjuder helhetslösningar inom IT och arbetar med systemutveckling, 
projektledning, kundstöd, servertjänster, upphandling och inköp av IT-utrustning. Företaget 
innehar en bred kompetens och lång erfarenhet av stora IT-projekt. IT-fixarna AB bildades i 
januari 2011 genom en sammanslagning mellan två enheter och har i dagsläget över 100 
anställda.  
 
Personen som medverkat vid en intervju arbetar som intranätsansvarig, och är strategiskt 
ansvarig för kommunikationen både internt och externt till företagets kunder. Hon har 
erfarenhet från den sammanslagningen som skedde förra året. Anledningen till 
sammanslagningen var ett strategiskt beslut för att bilda en gemensam och större enhet. 

5.3 PÅVERKAN PÅ KUNDERNA 
Företagen hade skilda åsikter om vilken påverkan sammanslagningarna och förvärven fick på 
kunderna. Två av företagen upplevde att kunderna ogillade förändringar och kände en oro, 
förvirring och negativitet vid sammanslagningarnas och förvärvens början. Detta var något 
som både Materialfixarna AB och IT-fixarna AB var ense om och hade erfarenhet av. De 
båda företagen har även upplevt att det kan vara tidskrävande att arbeta in det nya som har 
skett och få kunder att inse att detta är något som är positivt för dem i slutändan. 
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Affärsutvecklaren på Utvecklarna AB arbetade mycket med att träffa kunder samt informera 
dem om varför sammanslagningar gjordes och vilka positiva effekter det gav kunderna. Hans 
erfarenhet av detta var att det ibland tog tid från kundens sida innan de kom i underfund med 
sammanslagningarnas eller förvärvens positiva effekter. 
 
“Ingen kund tycker om förändring om de inte själva står för det. Så deras spontana 
reaktioner är oftast negativt, men brukar vändas till något positivt förutsatt att man gör 
någonting bra av det och det ställer ganska höga krav på företaget. Det blir alltid en oro: 
Vad händer nu?” 
Materialfixarna AB 
 
Att kunderna kan reagera negativt till en början och att företag bör arbeta med att visa de 
positiva effekterna av sammanslagningen och förvärven är något som både Utvecklarna AB 
och Materialfixarna AB ansågs bör arbetas med. Materialfixarna AB menade att när kunder 
väl insåg att sammanslagningen eller förvärvet hade bidragit till något positivt för dem, i form 
av ett större utbud eller liknande, försvann de negativa reaktionerna hastigt och istället blev 
kunderna mycket positiva. 
 
Handläggaren på Ekonomitjänsterna AB tillade även att det är viktigt att dela med sig av 
deras kunder. “Det är viktigt att meddela kunderna om all förändring som sker, för annars 
kan de bli förvirrade och osäkra vilket är något som i högsta grad bör undvikas.”. 
 
“Tanken är att kunna bredda utbudet till kunderna genom sammanslagningen, att det skall 
vara positivt för kunderna. [...] Det tar ett tag att kunna arbeta in det nya och få dem att inse 
att vi kan erbjuda mer.” 
Utvecklarna AB 
 
Utvecklarna AB, Ekonomitjänsterna AB, Mediasajten AB, Konsulterna AB och IT-tjänsterna 
AB menade dock att kunderna inte behövde påverkades särskilt negativt så länge de 
meddelades av förändringarna. Reaktionerna från kunderna kunde då istället vara positiva i 
och med att de insåg fördelarna som sammanslagningarna eller förvärven skulle medföra. 
Handläggaren på Ekonomitjänsterna AB menade dock att de gav kunderna en egen 
valmöjlighet, om de ville fortsätta köpa tjänsterna eller inte, vilket större delen av företagets 
kunder valde att göra. Både IT-tjänsterna AB och Konsulterna AB påpekade även att 
kunderna kände en trygghet då de förvärvades till ett större bolag och på så vis fick tillgång 
till mer kompetens. Det sistnämna företaget tillade dock att det kunde finnas en risk att 
kunderna inte fick samma lokala känsla, men att eftersom samma personer som hjälpte 
kunden förut skulle fortsätta med detta borde det inte vara några problem. 
 
“Det var bara positivt, vi blev ett starkare företag, vi var inte svagare innan, men vi 
fick helt andra finansiella muskler och det är något som kunderna värdesätter.” 
IT-tjänsterna AB 
 
Något som även påverkade många av företagens kunder var namnbyten som skedde i och med 
sammanslagningarna och förvärven. Enligt Utvecklarna AB var detta det första som 
påverkade kunderna, då införandet av ett nytt företagsnamn var något som skedde tidigt vid 
en sammanslagning eller ett förvärv. Även Ekonomitjänsterna AB, IT-tjänsterna AB och IT-
fixarna AB genomförde namnbyten. Likaså har Konsulterna AB erfarenhet av namnbyten, då 
de företagen som de förvärvat har bytt namn.  
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“Sammanslagningen i sig kunde vara lite förvirrande till en början med namnbyte och nya 
kontaktvägar. [...] Vi har kundansvariga som meddelade kunderna och vi informerade också 
på webben.” 
IT-fixarna AB 
 
Två företag genomförde dock inte namnbyten. Varken Mediasajten AB eller Materialfixarna 
AB bytte namn på företagen. Mediasajten AB menade att: “Eftersom vi slog samman två 
avdelningar i företaget var ett namnbyte inte aktuellt. Avdelningarna hade olika system som 
vi förde samman till ett gemensamt system.”. 
 
Något som dessa företag var överens om var att det var av stor vikt att meddela kunderna om 
förändringen som skedde i företaget och därmed även eventuella namnbyten. IT-konsulten på 
Konsulterna AB menade att detta bör meddelas tidigt, för att kunderna på så vis kan vara 
förberedda på förändringen. Hur företagen informerade sina kunder varierade en del. 
Affärsutvecklaren på Utvecklarna AB menade att de meddelade sina kunder via mejl, men 
även genom personliga möten med sina kunder. IT-fixarna AB informerade sina kunder om 
förändringen som skedde via företagets kundansvariga och även på webben. För 
Ekonomitjänsterna AB spreds informationen dock enbart via mejl och pappersutskick. 
 
“Det brukar även bli namnbyte eftersom de företag vi förvärvar går in i vårt företag, och då 
försöker vi meddela kunderna tidigt så att de vet förändringen.” 
Konsulterna AB 
 
För Materialfixarna AB har processen däremot varit betydligt mer komplicerad. VD:n på 
företaget hävdar att de behöll företagsnamnen initialt, och hade som tanke att bygga upp något 
nytt tillsammans med det företaget som de förvärvade. Däremot skedde en andra fusion mitt 
under genomförandet av den första fusionen, vilket bidrog till att det inte riktigt gick som de 
tänkt. Istället levde de som två olika bolag fram tills nu, när de alla tänkt bli ett bolag. Detta 
var även något som påverkade kunderna, då de ännu inte förstått att det har skapats ett 
gemensamt bolag och namnen på företaget brukar blandas ihop med de tidigare 
sammanslagda företagens namn. 
 
5.4 SYSTEMINTEGRATION 
Företagen följde ungefär samma mönster vid arbetet med systemintegration. Majoriteten av 
respondenterna hade erfarenhet av att företagen valde olika integrationsprocesser beroende på 
vilket system det gällde. Företagen brukade vara försiktiga med att integrera CRM-systemen i 
början. Anledningen till detta enligt Materialfixarna AB och IT-tjänsterna AB var att andra 
viktiga delar av systemen så som redovisning och ekonomi, var delar som var tvungna att 
fungera direkt och därmed prioriterades. Ytterligare en anledning enligt Ekonomitjänsterna 
AB var tiden det tog att integrera informationssystemet för det nya företaget. 
Affärsutvecklaren på Utvecklarna AB menade även att en anledning till att de var försiktiga 
med integreringen av CRM-systemen var att det är en utmaning rent generellt vad gäller CRM 
och informationssystem, att få användarna att använda systemet. Vidare menade han att när de 
väl fått två företag med olika informationssystem att fungera, kunde de vara rädda att göra 
ytterligare förändringar när de visste att det skulle ta tid för företagen att sätta sig in i det nya 
systemet och även få användarna att börja använda det. Därför brukade de lämna 
integreringen av CRM-systemen till ett senare skede. 
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“Det förekommer en stor andel system som är väldigt bra och fina, men som inte används alls 
eller väldigt lite. Därför kan vi vara rädda att hamna i den sitsen, att vi har bra system som 
inte används och därmed inte har något värde.” 
Utvecklarna AB 
 
Även Mediasajten AB var inne på samma spår som Utvecklarna AB, då de integrerade 
systemen successivt. Eftersom två avdelningar inom företaget och dess olika system 
integrerades till en gemensam enhet, var det ingen akut situation och de var försiktiga för att 
undvika en stressartad situation bland medarbetarna. “Jag tror det är viktigt att inte ha alltför 
bråttom, utan istället agera utifrån den rådande situationen.”. 
 
På liknande sätt tog även IT-fixarna AB det försiktigt till en början vad gäller integreringen av 
systemen.  “Att vi behövde slå ihop systemen visste vi tidigt, men själva arbetet satte inte 
igång förrän vi var sammanslagna.”. När de däremot satte igång integreringen var de relativt 
snabba och stängde ner det gamla systemen efter fyra månader. 
 
IT-konsulten på Konsulterna AB som upplevt många sammanslagningar, berättade istället att 
det kunde ta lång tid för dem att integrera CRM-systemen mellan företagen fullt ut. Ibland 
kunde det ta flera år innan det förvärvade företagen gick över till deras system. Vidare 
berättade han att företaget brukade vänta med integreringen tills de förvärvade företagen var 
redo. Detta berodde på att de förvärvade företagen kunde ha specifika system som var 
anpassade till dem, och då fick ta sin tid på sig innan de bytte.  
 
“Man måste vara känslig så man inte trampar dem på tårna.” 
Konsulterna AB 
 
Även IT-tjänsterna AB valde att inte integrera allting på en och samma gång, men startade ett 
så kallat “100-dagarsprojekt”, vilket var gränsen för när integrationen skulle vara klar. Detta 
var för att sätta upp en plan för att integrationen kunde utföras stegvis och att de på så vis 
sikta mot en gräns för när integrationen skulle vara klar, som de därefter hade som mål och 
arbetade utifrån. Materialfixarna AB däremot, valde att fortsätta använda sig av de båda 
företagens två olika system. De valde att inte prioritera integreringen initialt, men VD:n 
påpekade att detta berodde på att de var två juridiska personer, och att det därför inte fanns 
något syfte att lägga energi på det. Däremot är det i en process nu där de ska börja integrera 
systemen i och med en stor och internationell sammanslagning som nyligen har skett. 
 
Handläggaren på Ekonomitjänsterna AB berättade istället att systemintegrationen för 
förvärvet och dess tillvägagångssätt redan var bestämt innan förvärvet ägde rum. Eftersom 
företaget de förvärvade var mycket mindre än dem, kunde integrationen gå snabbare. Vidare 
påpekade hon att hennes företag har ett CRM-system som är uppbyggt efter deras 
organisation och att det förvärvade företagets kundinformation överfördes till deras 
informationssystem manuellt. Handläggaren hävdade även att det kan ta lång tid för företag 
att överföra information manuellt, men att det i deras fall gick någorlunda snabbt eftersom det 
inte var speciellt mycket kundinformation att överföra de båda systemen emellan. Däremot 
påpekade hon att andra företag inte brukar ha det lika lätt att integrera system som de har haft.  
 
“Jag har uppfattningen att vissa väntar med att integrera CRM till ett senare skede eftersom 
en rädsla för att något kan gå fel kan förekomma, och att viktig data på så vis kan förloras.”. 
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Affärsutvecklaren på Utvecklarna AB samt kundtjänstchefen på Mediasajten AB ansåg att 
företag bör arbeta mot ett gemensamt system, men att detta bör göras på ett försiktigt och 
smidigt sätt. “Det är bra om man inte tvingar alla att använda ett system direkt, utan att man 
istället tar detta stegvis, men att man strävar efter ett gemensamt system.”. Ytterligare ett 
tillägg från affärsutvecklaren var att det förekommer väldigt många olika CRM-system på 
marknaden idag, och att det förmodligen hade varit betydligt enklare och smidigare att 
integrera systemen om antalet system hade varit färre. 
 
5.5 AMBITIONSNIVÅ 
Företagens ambitionsnivå vad gäller hur snabbt systemen integrerades varierade. Utefter 
intervjuerna med företagen framkom det att det var relativt vanligt att en samexisterande 
integrering skedde vid början av en sammanslagning eller ett förvärv. Företagens system var 
då oförändrade och de två sammanslagda eller förvärvda företagen arbetade med skilda 
system. Detta var något som Materialfixarna AB, Konsulterna AB, IT-tjänsterna AB samt 
Mediasajten AB arbetade utefter till en början. Däremot övergick både IT-tjänsterna AB och 
Mediasajten AB till en partiell integrering, där delar av systemen prioriterades och slogs 
samman för att slutligen övergå till en fullständig integrering.  
 
Kundtjänstchefen på Mediasajten AB påpekade att de integrerade systemen successivt. 
Anledningen till detta var för att ha tid till att utbilda personalen i det nya systemet och 
sammanfoga informationen stegvis eftersom de inte hade bråttom med integrationen. IT-
tjänsterna hade däremot ett projekt som de namngav “100-dagarsprojektet”. Projektet innebar 
att integreringen av de båda företagen skulle ta maximalt hundra dagar, där en plan var skapad 
för hur processen skulle gå till. Företaget delade upp ansvaret för integreringen på olika 
projektgrupper, där det var en representant från varje del av företaget. Business Controllern 
från företaget påpekade även att kontinuerliga möten anordnades under processen för att 
underlätta integreringen. 
 
“Vi körde parallellt ett tag, det vill säga vi fortsatte med vårt gamla system en tid. Sedan 
startade man ett 100-dagarsprojekt, efter hundra dagar skulle allt detta vara klart. Då 
fimpade man det gamla systemet och gick över till det nya.” 
IT-tjänsterna AB 
 
Även Materialfixarna AB arbetar i dagsläget med att komma ifrån den samexisterande 
integreringen, och håller i den nuvarande situationen på att övergå till en partiell 
systemintegrering. Likaså påpekade IT-konsulten från Konsulterna AB att de i ett senare 
skede brukar övergå till en partiell integrering, och även ibland har genomfört en fullständig 
integrering direkt. “Exempelvis gjorde vi en fullständig integration direkt på ett företag vi 
förvärvade, men i många andra fall tog vi det steg till steg. Jag anser att det gäller att 
anpassa sig till situationerna.”. 
 
VD:n på Materialfixarna AB och handläggaren på Ekonomitjänsterna AB var väldigt 
bestämda med sina uttalanden och riktade fokus på att förändringen bör ske snabbt och genom 
att “ha is i magen”. Han ansåg att det är viktigt att inte lägga alltför mycket energi på vissa 
saker, då det alltid kommer finnas folk som har andra åsikter än en själv. “Du kommer alltid 
få en period där en del av personalen som är otroligt negativa och lever om för allt är jobbigt 
och allt tar så lång tid, då gäller det ha is i magen och så väntar man i tre månader och då 
blir det tyst och sedan tycker de helt plötsligt att det här är vårt system.”. 
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Handläggaren på Ekonomitjänsterna AB instämde om att det är en fördel om företag redan i 
början gör en fullständig integrering eller att företag i ett tidigt skede börjar integrera delar för 
delar i systemet. Detta ansåg hon bör gå relativt snabbt. Hon menade att det kunde uppstå 
problem om viss information i ett system utelämnas till en senare tidpunkt. Därför är det 
bättre att genom en noggrann och detaljerad planering slå ihop systemen så snabbt som 
möjligt, för att på så vis snabbt komma vidare i processen. “Hanterar man detta på ett bra 
sätt kommer kunderna ha överseende med att det eventuellt kan bli lite problem i början efter 
att två system slagits samman.”. 
 
Utvecklarna AB genomförde en partiell integrering, där de rent tekniskt gjorde en integration 
av delar av företagens system. På så vis kunde information ändå delas och fås från de båda 
parterna. Däremot påpekade affärsutvecklaren att de vid mindre sammanslagningar eller 
förvärv försökt genomföra fullständiga integreringar. Vidare menade han även att vad gäller 
CRM-system, har de aldrig haft en fullständig integrering. Han tillade dock att detta berodde 
på att det alltid har skett en ny sammanslagning eller ett förvärv, vilket har gjort att de aldrig 
hunnit komma så långt i processen. Enligt affärsutvecklaren är det rent tekniskt inte är 
speciellt svårt att bygga ihop två olika informationssystem eftersom de är flexibla, men att det 
svåra är att hitta en struktur som på ett bra sätt kan ta del av båda företagens data när systemen 
är såpass olika uppbyggda.  
 
Till skillnad från de övriga företagen övergick Ekonomitjänsterna AB, IT-tjänsterna AB och 
IT-fixarna AB direkt till en fullständig integrering av systemen. Detta genom att 
kundinformation överfördes systemen emellan. Handläggaren på Ekonomitjänsterna AB 
ansåg att det bästa är att slå samman systemen på en gång eller alternativt slå ihop delar av 
systemet i ett tidigt skede, istället för att vänta med det och skjuta upp det.  
 
“Slås systemen ihop i ett tidigt skede och på ett smidigt och effektivt sätt, kan företaget lättare 
se framåt och arbeta med viktigare saker och annat som behövs istället för att hamna långt 
bak i utvecklingsprocessen.”. 
Ekonomitjänsterna AB 
 
“Vi hade en fullständig integrering [...] Vi hade en projektgrupp som lade upp strukturen på 
hur integreringen skulle gå tillväga. Fyra månader tog det sedan stängde vi de gamla 
systemen.” 
IT-fixarna AB 
 
Enligt Konsulterna AB, IT-tjänsterna AB samt IT-fixarna AB är en viktig del av 
sammanslagningarna och förvärven att sätta upp tydliga mål och tidsramar med en ansvarig 
projektledare, för att arbetet ska göras på ett effektivt och rätt sätt. Business Controllern på IT-
tjänsterna AB menade att det är viktigt att företagen genomför en analys och tar det försiktigt, 
men ändå är tydlig angående vilka mål som gäller. Att sätta upp en plan innehållandes när 
specifika saker skall vara gjorda under en viss tid kan vara bra, i form av exempelvis “100-
dagarsprojektet” som företaget hade.  
 
Samtliga företag var överens om att företag bör sträva efter en fullständig integrering av 
informationssystem och CRM. Hur snabbt integreringen skall ske var de företagen däremot 
oense om. Utvecklarna AB, Mediasajten AB och Konsulterna AB menade att integreringen 
bör göras med en stor försiktighet. Materialfixarna AB, Ekonomitjänsterna AB, IT-tjänsterna 
AB och IT-fixarna AB ansåg istället att företag skall göra allt på en gång. Materialfixarna AB 
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menade att det skall finnas en färdig plan innan ett företag köper eller sammanslås med ett 
annat företag. När sammanslagningen eller förvärvet sedan är gjord bör denna plan 
framläggas och visa under vilken tidsperiod som vad ska göras. Detta hävdade han är viktigt, 
för att på ett smidigare sätt kunna gå vidare med planen. Vidare jämförde VD:n 
integreringsprocessen med ett plåster; 
 
“Jag är av den uppfattning precis som när du ska ta bort ett plåster: Ryck bort det, gör allt 
över en natt så mycket det bara går! Det bästa är om man går till någonting helt nytt, för alla 
inblandade, även de som jobbar på det företaget som köper måste märka att det händer 
någonting, en förändring i sin dagliga vardag för att uppmärksamma att det händer något.” 
Materialfixarna AB 
 
5.6 PROBLEM VID SYSTEMINTEGRERINGEN 
Huruvida det skapades problem under själva integreringen framkom det att företagen 
upplevde några enstaka mindre problem. Affärsutvecklaren på Utvecklarna AB har en stor 
erfarenhet av att arbeta med olika system, både äldre och nyare varianter. Han ansåg att 
moderna system har en större möjlighet för integrationer än äldre system, eftersom det är 
smidigare att överföra kundinformationen med nya system. Vidare berättade han att det även 
har hänt att de har upplevt att system varit såpass gamla att det skulle ta för lång tid och kraft 
att integrera det med det andra systemet. Då har de tvingat ett av bolagen att fullständigt byta 
system, vilket oftast i sin tur inneburit att de varit tvungna att komplettera informationen 
mellan systemen manuellt.  
 
VD:n på Materialfixarna AB var inne på samma spår och ansåg att själva integreringen 
mellan två stycken olika datasystem inte behöver vara särskilt svår, då det oftast går att få ut 
någon form av textfil eller Excel-fil av de flesta system, och de flesta system kan läsa av 
sådana filer. Däremot påpekade VD:n att de riktade stor fokus gentemot hur kunden 
uppfattade integreringen och vad som var viktigt för kunderna. Det kunde handla om små 
saker, så som hur information framställs, men det var något som företaget tog hänsyn till för 
att undvika en förvirring hos kunderna. 
 
“För oss var det viktigt att inte kunden ska uppleva: Vad händer nu då?” 
Materialfixarna AB 
 
Detta höll övriga sex företag med, om att själva integreringen av systemen inte var svårt rent 
tekniskt. IT-konsulten på Konsulterna AB påpekade att de inte hade upplevt några större 
sådana problem vid systemintegreringen och att detta berodde på att systemen ofta är 
anpassningsbara när det gäller att föra över information. Detsamma gällde för IT-fixarna AB, 
där de sammanslagda företagen hade samma plattform och byggde en tredje version. 
Ekonomitjänsterna AB tillade dock att systemen hade helt olika data och därför genomfördes 
systemintegrationen manuellt, vilket var tidskrävande. “Vårt system är skapat enbart för vår 
organisation och passar inte med andra system på det sättet.”. 
För att minimera problem som kunde uppkomma med systemintegrationer hade företagen 
synpunkter och råd på vad de ansåg vara viktigt när företagen genomför systemintegrationer. 
Samtliga företag antydde att en inledande analys bör genomföras. Materialfixarna AB menade 
att: “Det viktiga är att definiera vad som är den kritiska informationen vi kan få över. Vad är 
det för något vi måste överföra för att vi ska kunna fortsätta göra det kunden vill att vi ska 
göra?”. 
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Mediasajten AB instämde och menade även att en noggrann analys bör genomföras angående 
vad som är viktigast med de olika befintliga systemen och vad som är onödigt att föra över. 
“När man gör en integration mellan olika system ska man vara noga så att viktig information 
inte går förlorad på något vis, samtidigt så är det ett bra läge att rensa på gammal 
information som inte längre behövs.”. 
 
Ett vanligt förekommande svar från företagen, som var från affärsutvecklaren på Utvecklarna 
AB, såg ut på detta vis: ”Det är viktigt att göra en analys innan om vilka problem som 
integrationen kan innebära och framförallt vad vi som företag vill uppnå.”. 
 
5.7 ANVÄNDARNA 
Enligt samtliga företag var en utmaning med sammanslagningarna och förvärven att få 
medarbetarna att använda det nya systemet. Företagen var överens om att när de väl fått 
användarna att använda ett informationssystem, brukade de fortsätta använda systemen och 
det kunde vara svårt att få dem att byta till ett nytt. Något som var vanligt förekommande var 
att blandade känslor uppstod bland de anställda när ett nytt system infördes som de var 
tvungna att lära sig. Affärsutvecklaren på Utvecklarna AB påpekade att trots att företaget och 
dess anställda dagligen arbetar med olika system hade det förekommit en del missnöje över 
systemintegreringen vid sammanslagningen, framförallt på grund av att användarna var vana 
att jobba på ett visst sätt tidigare och blev tvungna att vänja sig vid ett nytt system. Detta 
instämdes av tre företag, att det var vanligt att ett missnöje uppstod bland användarna vid 
införandet av ett nytt system.  
 
“Folk tycker inte om förändring om man är van vid ett visst sätt att jobba på, det är alltid en 
tröskel att ta sig över.” 
Konsulterna AB 
 
“Vissa tyckte det var självklart med ett nytt system och såg fördelarna i det. Andra hade 
aldrig jobbat i verktyget och förstod inte hur man skulle göra, vilket skapade osäkerhet kring 
syftet och hur man gör.” 
IT-fixarna AB 
 
Vidare påpekade affärsutvecklaren på Utvecklarna AB att genom att få användarna att 
använda systemet kunde företagen på ett enkelt sätt dela information och på så vis lära sig av 
varandra och därmed komplettera varandras erbjudanden. Då affärsutvecklaren hjälper andra 
företag med systemintegreringen, har han även erfarenheten att företag kunde uppleva det 
som jobbigt att dela med sig av information till andra, vilket uppstod på grund av att det 
kunde finnas en rädsla för att dela med sig av sin kundinformation då företagen hade byggt 
upp en relation med kunden under en tid.  

“Så länge företagen inte använder samma system kommer det alltid finnas hinder, eftersom de 
då inte innehar samma information. Med anledning av detta är strävan att använda samma 
system, men att det som sagt innebär en ganska lång väg dit.”. 
Utvecklarna AB 
 
Affärsutvecklaren på Utvecklarna AB menade även att rädslan för sammanslagningar kan 
vara ett problem, att de som företag kan vara rädda att om de byter system kommer 
användandet av systemet att minska. “Därför brukar vi ha kvar två system för man är rädd att 
användarna inte använder systemet och då finns det inget värde heller.”.  
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Kundtjänstchefen på Mediasajten AB menade att det är viktigt att se till att användarna 
använder systemet på rätt sätt, vilket minimerar framtida problem. För att integrera de 
anställda i de nya systemen arrangerade samtliga företag någon form av utbildning. VD:n för 
Materialfixarna AB förklarade att i och med den stora sammanslagningen de haft, kommer de 
att integrera de anställa i det nya systemet. Han påpekade även att de kommer ha en 
utbildning, där ambitionen är att de som tidigare nämnt ska ”rycka bort plåstret”. Han 
förklarade vidare att företaget som de slås ihop med har fördelen att de har gjort 
sammanslagningar och förvärv med andra tidigare och på så vis har suttit i exakt samma 
system som de sitter i idag. De vet därmed de flesta bristerna med systemet. VD:n påpekade 
att det alltid blir något fel när företag fusioneras eller för ihop två system och att det i och med 
att de har arbetat i systemet tidigare har en liten fördel för den pågående sammanslagningen. 
 
Även Utvecklarna AB, Konsulterna AB, IT-tjänsterna AB, IT-fixarna AB, Mediasajten AB 
samt Ekonomitjänsterna AB förberedde de anställda genom att arrangera utbildningar där de 
lärde sig det nya systemet. Business Controllern på IT-tjänsterna AB menade att det inte alltid 
är lätt att lära sig ett nytt system. Vidare berättade han att deras lösning som var 100-
dagarsprogrammet gjorde att verksamheten aldrig stod still. “Klart man var van vid en viss 
miljö när man gick in i det nya och att det uppstod en kollision där på något vis.”. 
 
Ekonomitjänsterna AB fortsatte med det system som redan fanns. Företaget lärde däremot upp 
det förvärvade företagets anställda, som skulle sätta sig in i det för dem nya systemet. Detta 
var dock inte särskilt problematiskt enligt handläggaren, då många CRM-system är 
uppbyggda på ett liknande sätt. Däremot upplevdes stress och att användarna tyckte det var 
jobbigt att sätta sig in i ett nytt system då de var vana att arbeta på ett visst sätt tidigare. 
 
5.8 CRM-DELEN AV INFORMATIONSSYSTEM 
Under intervjuerna framkom det att företagen använder CRM olika mycket beroende på vilka 
tjänster de erbjuder. I huvudsak framkom det att företagens säljavdelningar var de flitigaste 
användarna av CRM. Flera företag ansåg att det fanns stora fördelar när två sammanslagda 
företag arbetar inom samma CRM-system. Utvecklarna AB har alltid haft CRM-system som 
ett eget system och lägger en stor vikt på kundrelationer, då de arbetar mycket med befintliga 
kunder. “Målsättningen är att de båda sammanslagda eller förvärvade företagen ska 
använda samma CRM-system, för att på så vis kunna börja dela kundinformation och 
affärsmöjligheter. Detta är dock en lång process som väntar innan företag kan börja jobba i 
ett och samma system i slutändan.”. 
 
Två företag, Ekonomitjänsterna AB och Konsulterna AB, har ett egenutvecklat renodlat 
CRM-system som är specifikt anpassade för deras organisationer. Handläggaren på 
Ekonomitjänsterna AB menade att det för dem är viktigt att föra in all information i systemet 
för att försäkra sig om att informationen används. Informationen de tillhandafår från sina 
konsumenter gör att de kan beakta dessa utifrån ett historiskt, men även statistiskt perspektiv. 
 

“Vi har ett renodlat CRM-system som är skapad för vår organisation. Vi jobbar mycket med 
kundinformation och för in det mesta som vi gör i systemet. Har vi till exempel ett samtal med 
en kund för vi alltid ner vad som sades i samtalet.”   
Ekonomitjänsterna AB 
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Även Konsulterna AB har en fördel genom sitt egenutvecklade system: “Vi har möjlighet att 
påverka vårt eget system vilket är en fördel. För att föra in ny information som tillkommer vid 
förvärven finns det ofta möjlighet att scripta det vill säga överföra informationen program 
emellan, vilket underlättar.”. 
 
De övriga fem företagen har inte egenutvecklade CRM-system som enbart är anpassade till 
dem, utan är köpta färdigutvecklade CRM-system. För att information skall finnas i systemet 
har Utvecklarna AB bestämt regler för vilken nivå som är den lägsta nivå de ska ha när de 
skall jobba med systemet och lägga in information. Intranätsansvarige på IT-fixarna AB 
menade att hon hellre hade velat ha ett system som är anpassat till företaget. Hon tillade dock 
att detta dock var något som de inte hade före sammanslagningen heller. 
 
“Personligen så tror jag att vi borde ha ett system som är anpassat till oss. Nu är det lite 
spretigt och där skulle vi kunna vara bättre.” 
IT-fixarna AB 
 
Materialfixarna AB har precis köpt ett CRM-system som de skall införa och integrera. Detta 
var ett steg för att få in informationen för att underlätta arbetet för företagets säljare. Vidare 
förklarade den intervjuade VD:n på Materialfixarna AB att de har haft det jobbigt och väldigt 
analogt på den delen historiskt sett och istället jobbat med noteringar på papper. Anledningen 
till att de ska använda CRM-system är dels för att få tillgång till information, men också i 
syfte att få ett gemensamt system med de övriga bolagen inom koncernen.  
 
Anledningen till varför många CRM-integreringar misslyckas på grund av flexibilitet, hade 
Utvecklarna AB, Materialfixarna AB samt Mediasajten AB olika åsikter om utifrån deras 
erfarenheter. Affärsutvecklaren menade att: “Vår erfarenhet är att CRM-projekten misslyckas 
där det är en brist på flexibilitet helt klart och även att man har en hög ambitionsnivå som 
inte riktigt uppnås, eftersom all information kanske inte läggs in i systemet på grund av att det 
är tidskrävande.”. 
 
VD:n på Materialfixarna AB ansåg istället att det största problemet med CRM och dess 
flexibilitet är att användarna inte ser någon nytta. Han påpekade även att det är ledningen som 
vill att de anställda ska göra något, för att ledningen på så vis ska få en nytta av systemet. De 
som använder systemet, så som säljare, innehar inte förståelsen för varför de ska införa något i 
systemet och den huvudliggande orsaken bakom detta. Vidare jämförde han CRM-system 
med en post-it-lapp: “Är säljaren van att ha en post-it-lapp uppsatt med sina tolv offerter som 
han har ute [...] då sitter han bara och ringer upp och stryker av, då är ju det enligt honom 
bättre än att sitta i tjugo minuter och knappa in det i ett system.”. 
 
Kundtjänstchefen på Mediasajten AB instämde med Materialfixarna AB. Han berättade att 
han dagligen arbetar i deras CRM-system, vilket även hans medarbetare gör. Att information 
om kunderna förs in i systemet ansåg han vara betydelsefullt för att bevara kundrelationerna, 
vilket är något de lägger stor vikt på. Han påpekade dock att många CRM-integreringar kan 
misslyckas eftersom personalen inte använder systemet på rätt sätt och saknar en förståelse för 
detta. “Därför är det viktigt att ledningen är tydlig om vilken information som personalen bör 
överföra och hur dem ska gå tillväga. Annars tror jag det är mycket lättare att misslyckas 
med integreringen av CRM.”. 
 
Vidare menade VD:n på Materialfixarna AB att en behovsanalys bör göras för att CRM-
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systemen ska bli effektiva och för att företag ska ta reda på vad de vill få ut av systemet. Detta 
i samma stil som när en analys beträffande kunderna görs. Utefter denna behovsanalys bör 
ledningen titta på vad personalen vill och därefter nyttja informationen för att få båda parterna 
nöjda. Exempel på frågor som företag bör ta reda på genom behovsanalysen är: “Om jag ska 
jobba i ett system, vad vill jag ha ut av det? Varför skulle jag vilja göra det? Varför vill jag 
överföra det som står på den här post-it-lappen till det här systemet? Och hur skulle jag vilja 
göra det?”. 
 
5.9 VÄRDESKAPANDE 
Samtliga företag var överens om att sammanslagningarna och förvärven på något vis bidragit 
till värdeskapande. En vanlig värdeskapande fördel som enligt företagen uppkommit med 
sammanslagningarna och förvärven har varit ett bredare utbud och en större kundstock. Detta 
är något som Utvecklarna AB, Materialfixarna AB, Mediasajten AB, Konsulterna AB samt 
Ekonomitjänsterna AB påpekade. Handläggaren på Ekonomitjänsterna AB menade även att 
företagets produkter och tjänster även har blivit bättre i och med förvärvet de gjorde. 
 
“De huvudsakliga positiva effekterna för kunderna är ju såklart att utbudet blev större, men 
också att vi anser att våra tjänster och produkter har blivit bättre. Vi hade ett mycket bättre 
och välutvecklat system än det förvärvade företag, vilket blev en fördel för deras kunder, att vi 
nu har en större tillgång till information om kunderna.”. 
Ekonomitjänsterna AB 
 
Ytterligare en värdeskapande faktor, som samtliga företag var överens om, var tillgången till 
mer information med ett gemensamt system. Fem av företagen menade att de genom 
sammanslagningarna och förvärven och systemintegration delat information, erfarenheter och 
lösningar, som återanvänts från kunder till andra kunder, och därmed till viss del bidragit till 
mervärde. Genom denna information har de kunnat se hur olika regioner arbetar och på så vis 
fått information om hur de gått tillväga i exempelvis en specifik situation som uppstått. 
Affärsutvecklaren på Utvecklarna AB menade att denna kunskap är viktig för företaget. 
 
“Vi levererar inte standardlösningar till en kund så som en CD-skiva och sen är det klart, 
utan vi har utvecklingsprojekt där vi delar med oss av informationen. Lösningar och 
erfarenheter finns hos konsulterna.” 
Utvecklarna AB 
 
Konsulterna AB instämde med detta, och IT-konsulten på företaget tillade även att 
systemintegrationen var värdeskapande för användarna, då de anställda på företaget arbetade 
med samma system, vilket underlättade arbetet och skapade värde för användarna. 
Affärsutvecklaren på Utvecklarna AB berättade vidare även att sammanslagningarna och 
förvärven likaså givit positiva effekter för kunderna. Då syftet oftast varit att erbjuda 
kunderna ett bredare utbyte genom CRM-systemen, fick företaget enligt honom mer kunskap 
om vad de kunde erbjuda sina kunder. “I Umeå kanske vi inte har jobbat med bostadsföretag, 
medan vi i Stockholm har erfarenhet av det. Då blir detta en positiv effekt även för kunden 
eftersom vi utbyter information mellan de olika kontoren.”. 
 

VD:n på Materialfixarna AB ansåg även att ett gemensamt system även bidrar till en 
gemensam kultur, bokföring, referensramar och liknande. Detta är något som han ansåg 
företag bör sträva efter i framtiden, och att det genererar fler fördelar istället för att arbeta med 
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två olika system. Kundtjänstchefen på Mediasajten AB var inne på samma spår och menade 
på att använda sig av samma system skapar effektivitet och struktur i arbetet vilket är 
värdeskapande. 
 
Även Business Controllern på IT-tjänsterna AB antydde på att sammanslagningen varit 
värdeskapande, framförallt för det utländska företag som köpte upp dem. Denna respondent 
påpekade dock till skillnad från resterande företag något som inte behöver vara 
värdeskapande med en sammanslagning eller ett förvärv. Han hävdade att en integrering inte 
enbart behöver vara värdeskapande, utan det kan även finnas negativa effekter. Exempelvis 
om ett mindre företag slås samman eller förvärvas, kan beslutsprocessen i det mindre bolaget 
påverkas på ett negativt sätt, i och med att processen är betydligt kortare än i ett större bolag. 
Slås de däremot samman eller blir förvärvade, kommer denna process vara betydligt mer 
tidskrävande.  
 
“Om jag skulle vilja ha en ny rapport till exempel, utformat på ett speciellt sätt, kan jag inte 
bara ringa IT-avdelningen. I ett större bolag är det fler personer man behöver kontakta på 
vägen.” 
IT-tjänsterna AB 
 
Business Controllern ansåg även att det är viktigt att tänka på eventuella kulturella skillnader 
som kan uppstå mellan bolag, vid genomförandet av en sammanslagning eller ett förvärv. 
 
“Vilken kultur råder det bland de anställda innanför de fyra väggarna? Där tror jag att det 
kan kollidera ibland. [...] Det kan finnas jättestora skillnader i sättet på att tänka kulturer 
emellan, till exempel hur beslut fattas inom ett företag. I Sverige kan man känna att vi ska 
vara mer överens, men så behöver det inte alltid vara om det till exempel är en dansk eller 
finsk som köper företaget. Dessa skillnader som kan uppstå är något som man bör tänka på.” 
IT-tjänsterna AB 
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5.10 SAMMANFATTNING AV FÖRETAGENS ERFARENHETER OCH ÅSIKTER 
För att göra en kortare sammanfattning och ge en överskådlig bild av det empiriska material 
vi har insamlat har vi skapat en modell som kan betraktas nedan. Modellen visar de sju 
företagens erfarenheter i kombination med åsikter och tips på hur de ansåg att en 
sammanslagning eller ett förvärv kan genomföras för att få ett så bra resultat som möjligt. 

 

Figur 3: Sammanfattning av erfarenheter och lärdomar 

 

 

Utvecklarna	  AB	  

• Meddela	  kunderna	  om	  all	  förändring	  som	  sker	  
• Få	  kunderna	  aF	  inse	  fördelarna	  
• Få	  användarna	  aF	  använda	  systemen	  
• Undgå	  rädslan	  för	  sammanslagningar	  
• Ha	  inte	  för	  höga	  ambiKonsmål	  
• Sträva	  stegvist	  eMer	  eF	  gemensamt	  system	  
• Utbildning	  vikKgt	  

Materialfixarna	  AB	  

• Lägg	  upp	  en	  plan	  
• Ryck	  bort	  plåstret	  
• Ha	  is	  i	  magen	  
• Behovsanalys	  om	  användarna	  
• Få	  användarna	  aF	  	  förstå	  nyFan	  med	  systemet	  
• Sträva	  eMer	  eF	  gemensamt	  system	  
• Utbildning	  vikKgt	  

Mediasajten	  AB	  

• Få	  användarna	  aF	  använda	  systemen	  på	  räF	  säF	  
• Få	  användarna	  aF	  förstå	  nyFan	  med	  systemet	  
• Ha	  tydliga	  mål	  och	  Kdsramar	  
• Sträva	  eMer	  eF	  gemensamt	  system	  
• Utbildning	  vikKgt	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

• Planera	  noggrant	  
• Dela	  planeringen	  med	  kunder	  och	  anställda	  
• Meddela	  kunder	  om	  all	  förändring	  som	  sker	  
• Gör	  en	  fullständig	  integrering	  redan	  i	  början	  
• Utbildning	  vikKgt	  

Konsulterna	  AB	  

• Meddela	  kunderna	  om	  all	  förändring	  som	  sker	  
• Ha	  tydliga	  mål	  och	  Kdsramar	  
• Anpassa	  Kll	  situaKonen	  
• Utbildning	  vikKgt	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

• Meddela	  kunderna	  om	  all	  förändring	  som	  sker	  
• Ha	  tydliga	  mål	  och	  Kdsramar	  
• Tänk	  på	  kulturella	  skillnader	  
• Utbildning	  vikKgt	  

IT-‐fixarna	  AB	  
• Ha	  eF	  företagsanpassat	  CRM-‐system	  
• Ha	  tydliga	  mål	  med	  ansvarig	  projektledare	  
• Utbildning	  vikKgt	  
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6. ANALYS 
I följande kapitel kommer vi utifrån studiens syfte, problemställning och teorier kring 
systemintegration, relationsmarknadsföring och värdeskapande som vår studie grundats på, 
analysera och diskutera det empiriska material som vi insamlat. Genom att betrakta de sju 
olika teman vi utgått från i det empiriska avsnittet, ämnar vi att identifiera vilka effekter i 
positiv och negativ bemärkning som sammanslagningarna och förvärven gett upphov till vid 
integrationen av CRM. Detta genom att beskåda hur de sju intervjuade företagen gått 
tillväga, för att sedan i de kommande två kapitlen dra slutsatser och framställa praktiska 
rekommendationer till företag som avser eller funderar på att göra en sammanslagning eller 
förvärv. 
 
6.1 PÅVERKAN PÅ KUNDERNA 
I denna studie definieras CRM som ett IT-system eller en del av ett informationssystem, för 
att kunna samla information om företagens kunder och på så vis kunna effektivisera dess 
tjänster, produkter samt service. Eftersom CRM bygger på att bevara kundrelationer ville vi ta 
reda på vilket sätt företagen ansåg att deras kunder påverkades av sammanslagningar och 
förvärv samt hur de hanterade detta. Figuren nedan summerar kortfattat företagens 
uppfattningar om hur kunderna påverkades vilket vi kopplar till hur företagen använder sig av 
relationsmarknadsföring vid sammanslagningar och förvärv. 
 

 

Figur 4: Påverkan på kunderna 
 
Grönroos (2008:55-56) lägger stort fokus på relationsmarknadsföring, som är ett medel för 
hur företag hanterar, förstärker och vårdar sina kunder och relationen till dessa, vilket kan 
kopplas tydligt till CRM som har ett väldigt likt syfte. För att vårda relationen och inte skapa 
förvirring inför de kommande sammanslagningarna och förvärven, meddelade majoriteten av 
företagen sina kunder tidigt om förändringarna som skulle ske, eventuella namnbyten och 
liknande. Syftet var då att minimera en eventuell osäkerhet och förvirring. Företagen 
meddelade kunderna om det som skulle ske genom personliga möten, på webben, mejl och 
pappersutskick. Vår tolkning är att samtliga företag på något sätt arbetar med 
relationsmarknadsföring och lägger en stor vikt på hur de hanterar sina kunder samt lägger ner 
mycket tid på sina kunder och relationerna till dessa.  
 
Två av företagen meddelade dock inte sina kunder om förändringarna som skedde och 
upplevde att kunderna ännu inte förstått att det skapats ett gemensamt bolag. Detta på grund 
av att namnen på företagen brukar blandas ihop med de tidigare företagens namn. Vår 
tolkning är att detta är en komplex situation, framförallt eftersom företagen genomgått 
sammanslagningar och förvärv inom de senaste månaderna. Ett av företagen har även 
genomgått flera sammanslagningar och förvärv i rad. På grund av de snabba förändringar som 
skett tätt inpå varandra har allt gått väldigt snabbt, vilket har gjort att varken företagen eller 

Utvecklarna	  AB	  

• “Det	  är	  vikKgt	  aF	  
få	  kunderna	  aF	  
inse	  aF	  vi	  kan	  
erbjuda	  mer”	  

Materialfixarna	  AB	  

• “Kundernas	  
spontana	  
reakKoner	  är	  
oMast	  negaKvt,	  
men	  brukar	  
vändas	  Kll	  något	  
posiKvt	  förutseF	  
aF	  man	  gör	  
någonKng	  bra	  av	  
det”	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

• “De	  påverkades	  
inte	  speciellt	  
mycket,	  men	  de	  
hade	  en	  
valmöjlighet	  om	  
de	  ville	  fortsäFa	  
med	  våra	  nya	  
tjänster	  eller	  
hade	  eF	  Kllfälle	  
aF	  dra	  sig	  ur”	  

Mediasajten	  AB	  

• “Våra	  kunder	  
påverkades	  inte,	  
utåt	  seF	  gör	  
sammanslagning-‐
en	  ingen	  skillnad”	  

Konsulterna	  AB	  

• “Kunderna	  får	  en	  
trygghet	  
eMersom	  de	  
förvärvas	  Kll	  eF	  
större	  bolag	  och	  
får	  Kllgång	  Kll	  
mer	  kompetens”	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

• “Det	  var	  bara	  
posiKvt,	  vi	  blev	  
eF	  starkare	  
företag.	  Vi	  var	  
inte	  svagare	  
innan,	  men	  vi	  fick	  
helt	  andra	  
finansiella	  
muskler.	  Det	  är	  
något	  som	  
kunderna	  
värdesäFer”	  

IT-‐fixarna	  AB	  

• "Sammanslagnin-‐
gen	  i	  sig	  kunde	  
vara	  lite	  
förvirrande	  Kll	  en	  
början	  med	  
namnbyte	  och	  
nya	  
kontaktvägar”	  
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kunderna har hunnit sätta sig in i de stora förändringarna som har skett ännu.  
 
Företagen hade skilda åsikter kring vilken påverkan sammanslagningarna och förvärven fick 
på kunderna. Ett företag upplevde att kunder ogillade förändringar och kände en oro och 
negativitet vid sammanslagningarnas och förvärvens början. Ytterligare ett företag menade att 
kunderna kunde känna sig förvirrad till en början. För att motverka kundernas oro ansåg 
företagen att företag bör arbeta med att visa de positiva effekterna av sammanslagningen och 
förvärven, vilket kunde stärka relationen med kunderna. Detta kan tydligt kopplas till teorin 
om relationsmarknadsföring, där syftet är att förstärka och vårda kundrelationer. Dessutom 
menade företagen att när deras kunder väl insåg att sammanslagningen eller förvärvet bidragit 
till något positivt för dem, i form av ett större utbud eller liknande, försvann de negativa 
reaktionerna och istället blev kunderna positiva. Vår tolkning av detta är att genom att 
företagen vårdar och hanterar sina kunder på bra sätt genom att informera dem om fördelarna 
som genereras, lyckas de vända kundernas reaktioner från något negativt till något positivt.  
 
Fem företag menade dock att kunderna inte påverkades negativt överhuvudtaget eller att 
reaktionerna istället enbart var positiva. Detta kan likaså kopplas till teorin om 
relationsmarknadsföring, i och med att kunderna därmed känt en trygghet gentemot företaget. 
På så vis har företagen vårdat kunderna och relationen till dessa på ett mycket bra sätt. Studier 
om CRM gjorda av MCB Up Group (2002:20) tyder även på att företag skapar ett förtroende 
hos kunderna, vilket är vad som har skett hos dessa företag där kunderna enbart reagerat 
positivt till sammanslagningarna och förvärven. På så vis kan vi påstå att företagen på ett eller 
annat sätt har gått i led med dessa teorier.  
 
Denna studie tyder på att två företag som genomgått sammanslagningar och förvärv har haft 
en negativ inverkan på kunderna, i och med de negativa reaktioner som det genererat. 
Däremot har det även varit det motsatta för tre företag, att det har varit en positiv effekt på 
kunderna som genererat positiva reaktioner. För två företag har kunderna varken reagerat 
positivt eller negativt. Att kundernas reaktioner skiljer sig mellan företagen anser vi är något 
som är intressant. Däremot anser vi även att det är viktigt att vara medveten om att även andra 
faktorer förutom relationsmarknadsföringen kan ha haft en påverkan på kundernas reaktioner. 
Hur själva sammanslagningarna och förvärven gått till anser vi kan vara en påverkande faktor, 
om det har varit en liten sammanslagning avdelningarna emellan eller en stor 
sammanslagning eller ett förvärv från ett utländskt företag. Ytterligare en faktor som vi 
förmodar har en inverkan på kundernas reaktioner, är till vilken del kunderna påverkas av 
sammanslagningarna eller förvärven. 
 
För att lättare som läsare få en överblick över hur kunderna reagerade i de olika företagen 
samt huruvida företagen meddelade kunderna om den förändring som skedde eller inte, har vi 
genom figuren nedan sammanfattat det denna sektion av studien kommit fram till. 
 

 
 

Figur 5: Sammanställning av påverkan på kunderna 

Utvecklarna	  AB	  

• Kundernas	  
reak+on:	  

• PosiKv	  
• Fokuserat	  på	  
rela+onsmarkn-‐
adsföring:	  

• Ja	  

Materialfixarna	  AB	  

• Kundernas	  
reak+on:	  

• Neutral/NegaKv	  
• Fokuserat	  på	  
rela+onsmarkn-‐
adsföring:	  

• Nej	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

• Kundernas	  
reak+on:	  

• Neutral	  
• Fokuserat	  på	  
rela+onsmarkn-‐
adsföring:	  

• Nej	  

Mediasajten	  AB	  

• Kundernas	  
reak+on:	  

• Neutral	  
• Fokuserat	  på	  
rela+onsmarkn-‐
adsföring:	  

• Nej	  

Konsulterna	  AB	  

• Kundernas	  
reak+on:	  

• PosiKv	  
• Fokuserat	  på	  
rela+onsmarkn-‐
adsföring:	  

• Ja	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

• Kundernas	  
reak+on:	  

• PosiKv	  
• Fokuserat	  på	  
rela+onsmarkn-‐
adsföring:	  

• Ja	  

IT-‐fixarna	  AB	  

• Kundernas	  
reak+on:	  

• Neutral/NegaKv	  
• Fokuserat	  på	  
rela+onsmarkn-‐
adsföring:	  

• Nej	  
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Från figuren kan vi urskilja ett mönster att företag som fokuserat mycket på relationen och 
vårdandet av kunderna i samband med sammanslagningar och förvärv, genererar en högre 
grad positiva reaktioner från dess kunder. Detta genom relationsmarknadsföring, där 
kontakten med kunderna är en viktig del. Företagen som på ett tydligt sätt meddelade sina 
kunder om förändringen som skedde fick därmed på en gång positiva reaktioner från 
kunderna, till skillnad från de övriga företagen som antingen fick negativa reaktioner eller 
neutrala reaktioner till en början. 
 
6.2 SYSTEMINTEGRATION 
Enligt Rankine (2001:20) förväntas det ofta i en sammanslagning eller ett förvärv att 
företagen integrerar informationssystemen så snabbt som möjligt med minimala störningar för 
verksamheten. Detta är en komplex uppgift i sig, och hur effektivt informationssystemen 
integreras är även en viktig komponent för hur resultatet blir. Vidare menar McKiernan & 
Meralia (1995:54-57) däremot att företag på senare tid pekat på oviljan av att integrera 
informationssystemen i ett tidigt skede av sammanslagningen och att det ofta är en avgörande 
faktor för hur resultatet av sammanslagningarna och förvärven blir. Det som framgår av 
forskningen är att ledningen ofta istället väljer att fokusera på mer på strategisk och 
organisatorisk kompatibilitet och lämnar då integreringen av informationssystemen till ett 
senare stadie. 
 
Denna studie visar att en större andel av respondenterna genomgick olika 
integrationsprocesser beroende på vilken del av systemet de skulle integrera. Figuren nedan 
visar företagens uppfattningar om hur de gick tillväga gällande systemintegrationen. Som 
figuren tyder på, hade företagen olika tillvägagångssätt. En del företag slog ihop systemet på 
en gång, medan andra hade särskilda prioriteringar som de utgick efter. 
 

Figur 6: Systemintegration 

När det gäller CRM-system, visade det sig att en tre företag var försiktiga med att integrera 
detta i början, vilket stämmer överens med McKiernan & Meralias forskning. En anledning 
till detta var på grund av en rädsla för att göra förändringar i system som redan var fungerande 
och att vissa system kunde vara specifikt anpassade för företagen och då fick de ta tid på sig 
att integrera.  
 

Utvecklarna	  AB	  

• “Själva	  
affärssystemet	  
för	  redovisning	  
och	  ekonomin	  
där	  ska	  alla	  bolag	  
vid	  en	  
sammanslagning	  
använda	  system	  
från	  start,	  och	  
det	  införs	  väldigt	  
snabbt	  också.	  
Men	  däremot	  
just	  
informaKonssyst-‐
em	  med	  CRM-‐
system	  och	  
kundsystem	  
brukar	  vi	  vara	  
mycket	  
försikKgare	  med	  
aF	  slå	  ihop”	  

Materialfixarna	  AB	  

• “Man	  kan	  säga	  
aF	  ja,	  vi	  
prioriterade	  inte	  
aF	  integrera	  det	  
iniKalt,	  men	  
anledningen	  var	  
egentligen	  aF	  det	  
var	  två	  juridiska	  
personer	  och	  
därför	  fanns	  det	  
inget	  syMe	  med	  
aF	  lägga	  energi	  
på	  det”	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

• “För	  oss	  var	  det	  
så	  aF	  vi	  slog	  
samman	  
systemen	  så	  
snabbt	  det	  gick”	  

Mediasajten	  AB	  

• “EMersom	  de	  två	  
avdelningarna	  
inom	  företaget	  
och	  dess	  olika	  
system	  
integrerades	  Kll	  
en	  gemensamt	  
enhet,	  var	  det	  
ingen	  akut	  
situaKon	  och	  vi	  
var	  försikKga	  
med	  aF	  integrera	  
för	  aF	  undvika	  en	  
stressartad	  
situaKon	  bland	  
medarbetarna”	  

Konsulterna	  AB	  

• “Det	  tar	  lång	  Kd	  
för	  oss	  innan	  vi	  
integrerar	  CRM-‐
systemen	  fullt	  ut,	  
ibland	  tar	  det	  
flera	  år	  innan	  de	  
förvärvade	  
företagen	  går	  
över	  Kll	  vårt	  
system”	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

• “Vi	  körde	  
parallellt	  eF	  tag,	  
dvs	  vi	  fortsaFe	  
med	  vårt	  gamla	  
system	  en	  
Kd.Sedan	  
startade	  man	  eF	  
hundradagarspro
-‐jekt,	  eMer	  
hundra	  dagar	  
skulle	  allt	  deFa	  
vara	  klart”	  

IT-‐fixarna	  AB	  

• “AF	  man	  visste	  
om	  aF	  man	  
behövde	  slå	  ihop	  
systemen	  visste	  
man	  Kdigt,	  men	  
själva	  arbetet	  
saFe	  igång	  först	  
när	  vi	  var	  
sammanslagna”	  
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Ett annat företag menade att anledningen till detta var att andra viktiga delar av systemen så 
som redovisning och ekonomi, var delar som företagen ansåg behövde fungera direkt och 
därmed prioriterades dessa. På så vis lämnades integrationen av CRM till ett senare skede. Vi 
fick en bild av att företagen var bekväma i att inte integrera CRM-systemen i ett tidigt stadie 
trots att samtliga företag hade en strävan att i framtiden integrera systemen fullständigt. Vår 
uppfattning var att företagen tog det försiktigt med integreringen för att inget skulle gå fel och 
för att ingen skulle trampas på tårna eller köra över någon som till exempel hade förvärvats. 
Denna oförmåga att vilja integrera CRM-systemen vid ett tidigt skede kan i enlighet med 
Rankine (2001:20) innebära nackdelar för företaget. Detta var även något som de undersökta 
företagen påvisade, att ett gemensamt informationssystem innebär stora fördelar, och en del 
företag ansåg att integreringen i många fall borde gått snabbare till än vad den gjorde. 
 
Tre företag genomförde däremot en fullständig integrering på en gång efter 
sammanslagningarna eller förvärven. Materialfixarna AB har dock precis köpt ett CRM-
system som de snabbt vill integrera, men har däremot inte hunnit göra det ännu i och med 
väldigt färska sammanslagningar och förvärv. Ytterligare ett företag hävdade att de är 
försiktiga med integreringen och att de skiljde sig då de genomfört ett flertal 
sammanslagningar och förvärv, men att det även har hänt att de integrerat systemen med 
detsamma. På så vis kan vi hävda att teorin inte överensstämmer med alla företagen om att 
alla företag är försiktiga med integreringen av CRM.  
 
För att förtydliga hur de olika företagen integrerade CRM-systemen har figuren nedan 
framställts. Uppfattningen vi fick är att när ett större bolag förvärvar ett mindre bolag blir det 
lättare att göra en fullständig integrering eftersom det är mindre data som behöver överföras 
och att det blir mindre personal att utbilda. En annan orsak vi har uppfattat var att det mindre 
bolaget i somliga fall inte har särskilt mycket inflytande på förvärvet, just på grund av att 
dessa förvärvas av det större företaget och därmed får lov att anpassa sig efter dem. 
 

 

Figur 7: Sammanställning av företagens integrationssätt 
 
Batelaan & Veltman (2002:50-55) tyder även på att integreringen av systemen är en viktig 
komponent för att kunna uppnå positiva effekter i form av att de två sammanslagda eller 
förvärvade företagen kan arbeta mer effektivt, till en lägre kostnad och effektivare 
resursfördelning. Vidare hävdar dem även att företag inte kan uppnå dessa positiva effekter 
förrän systemen integrerats. Denna teori stämde inte helt överens med företagen. Många av 
företagen har ännu inte integrerat systemen fullständigt, men menade ändå att de uppnått 
många fördelar och även uppnått det förväntade resultatet med sammanslagningen eller 
förvärvet. Vår tolkning av detta är att en del företag har använt två system eller fört över 
informationen som är viktigast och lämnat resten till ett senare skede. De har ändå kunnat 
uppnå positiva effekter, även om dessa i framtiden vid en fullständig integrering kan bli ännu 
större och uppenbara. De positiva effekterna som företagen uppnått återkommer senare i detta 
kapitel, under sektionen “värdeskapande”. 
 
 

Utvecklarna	  AB	  

• FörsikKga	  

Materialfixarna	  AB	  

•  Integrering	  direkt	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

•  Integrering	  direkt	  

Mediasajten	  AB	  

• FörsikKga	  

Konsulterna	  AB	  

• FörsikKga	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

•  Integrering	  direkt	  

IT-‐fixarna	  AB	  

•  Integrering	  direkt	  
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6.3 AMBITIONSNIVÅ 
Wijnhoven et al. (2006:9) benämner tre olika ambitionsnivåer vid en systemintegration: 
fullständig integrering, partiell integrering och samexisterande integrering. Vilken nivå 
företagen har beror på olika prioriteringar på hur sammanslagningen och förvärven ska gå till. 
Dessa tre ambitionsnivåer bekräftades av företagen och vilken nivå de befann sig i skiljde sig. 
I figuren nedan beskriver företagen hur de gick tillväga samt vilken ambitionsnivå de hade. 
 

 

Figur 8: Ambitionsnivåer 
 
Något som var vanligt var att en samexisterande integrering skedde vid sammanslagningarna 
eller ett förvärvens början, för att sedan övergå till en partiell integrering och i slutändan 
uppnå en fullständig integrering. Wijnhoven et al. beskrev inte vilken ambitionsnivå som var 
vanligast, men vår undersökning tyder på att en samexisterande nivå var prioriterat till en 
början bland företagen. Viktigt att påpeka är att det kunde ta flera år innan de uppnådde en 
fullständig nivå. Alla företagen hade ännu inte genomfört en fullständig integrering, men 
samtliga företagen var dock överens om att ha en fullständig integrering som mål. Vår 
tolkning är därmed att företagen agerat i enlighet med denna teori om ambitionsnivåer. Detta 
eftersom att det förekom företag som befann sig eller har befunnit sig i samtliga 
ambitionsnivåer. 
 
Figuren nedan sammanställer de sju företagens ambitionsnivåer vid deras sammanslagningar 
och förvärv. Som modellen visar är den fullständiga integreringen vanligast bland företagen. 
Däremot är det viktigt att det var vanligt att en fullständig integrering uppnådes genom att 
integrera delar av systemen till en början, för att slutligen genomföra en fullständig 
integrering. På så vis skulle vi även kunna tolka att det även var vanligt att ha genomfört en 
partiell integrering. 
 

 
 

Figur 9: Sammanställning av ambitionsnivåer 
 
 

Utvecklarna	  AB	  

• "Vi	  har	  en	  parKell	  
integrering	  vad	  
gäller	  
systemintegraKo-‐
n	  och	  
kundinformaKo-‐
nssystemet.	  Vi	  
har	  aldrig	  nåF	  så	  
långt	  som	  en	  
fullständig	  
integrering	  även	  
om	  vi	  försökt	  
sträva	  eMer	  det"	  

Materialfixarna	  AB	  

• “För	  oss	  var	  det	  
på	  något	  säF	  en	  
resa.	  Vi	  hade	  
samexisterande,	  
sen	  när	  vi	  väl	  
gjorde	  den	  
juridiska	  
förändringen	  då	  
gick	  vi	  över	  och	  
prioriterade	  
affärssystem,	  det	  
vill	  säga	  
ekonomisystem-‐
et”	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

• “Vi	  hade	  en	  
fullständig	  
integrering.	  Vi	  
ville	  slå	  samman	  
systemen	  så	  
snabbt	  som	  
möjligt	  för	  aF	  
kunna	  se	  framåt”	  

Mediasajten	  AB	  

• “Från	  början	  var	  
systemen	  
oförändrade,	  
sedan	  slog	  vi	  ihop	  
systemen	  
successivt	  och	  nu	  
har	  vi	  fullständig	  
integrering”	  

Konsulterna	  AB	  

• “Vi	  strävar	  nog	  
mot	  en	  
fullständig	  i	  de	  
flesta	  fall	  men	  
brukar	  börja	  med	  
en	  
samexisterande	  
för	  aF	  ta	  
integraKonen	  
stegvis”	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

• “Systemen	  var	  
oförändrade	  i	  
början,	  sedan	  
gick	  vi	  stegvis	  
över	  Kll	  full	  
integrering”	  

IT-‐fixarna	  AB	  

• “Jag	  skulle	  säga	  
aF	  vi	  gjorde	  en	  
fullständig	  
integrering	  av	  
den	  plahormen.	  
Vi	  hade	  en	  
projektgrupp	  
som	  lade	  upp	  
strukturen	  på	  hur	  
integreringen	  
skulle	  gå	  Kllväga.	  
Fyra	  månader	  tog	  
det	  sedan	  
stängde	  vi	  de	  
gamla	  systemen”	  

Utvecklarna	  AB	  

• ParKell	  
integrering	  

Materialfixarna	  AB	  

• Samexisterande	  
integrering	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

• Fullständig	  
integrering	  

Mediasajten	  AB	  

• Fullständig	  
integrering	  

Konsulterna	  AB	  

• Samexisterande	  
integrering	  

• Fullständig	  
integrering	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

• Fullständig	  
integrering	  

IT-‐fixarna	  AB	  

• Fullständig	  
integrering	  
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6.4 PROBLEM VID SYSTEMINTEGRERINGEN 
McKiernan & Meralia (1995:55-58) tar även upp en mängd olika problem som kan 
uppkomma vid en systemintegration. De menar att resultatet från sammanslagningar och 
förvärv ofta inte uppnår företagens förväntningar. Detta ofta på grund av opportunism, att de 
har en misslyckad strategi och kortsiktighet. Då en del av företag genomgår sin första 
sammanslagning eller sitt första förvärv och många av företagen är mitt i processen, anser vi 
att det är svårt att avgöra om denna teori stämmer eller inte. Däremot vad gäller ett av 
företagen, som arbetar mycket med affärsutveckling och systemintegrering gentemot andra 
företag, påpekade denne att en vanlig orsak till misslyckande är att företagen har för höga 
ambitionsmål. Detta är något som bekräftar teorin om att företagen inte uppnår resultatet, med 
avseende på opportunism. Vår tolkning är att detta mycket väl kan vara något som i de flesta 
fallen stämmer, eftersom respondenten på företaget arbetar som IT-konsult inom 
systemintegration och därmed har erfarenhet av hur många olika företag hanterar 
systemintegreringar vid sammanslagningar och förvärv. Därför är det viktigt att företagen 
sätter upp rimliga mål att sträva utefter som är anpassade efter företagens förutsättningar. 
 
Rodgers (2005) tar även upp IT-relaterade problem som kan uppstå, vilket är den tredje mest 
citerade orsaken till misslyckande sammanslagningar och förvärv. Travis & Ozkan (2002:48) 
tillägger även att skillnader i systemen så som olika program och data kan medföra problem 
för företagen. Figuren nedan förklarar hur företagen uppfattade denna typ av problem vid 
sammanslagningarna och förvärven som de genomfört. 
 

 
 

Figur 10: Problem vid systemintegrering 
 
Inget företag höll med om att detta var ett stort problem, då de var överens om att 
överföringen av system är en relativt enkel process i och med att de flesta system är 
anpassningsbara och består av filer som är överförningsbara. På så vis blir vår tolkning att 
denna teori inte stämmer överens med företagens upplevelser. Däremot förekommer det 
fortfarande system som inte går att anpassa som kan göra det svårt att överföra data, vilket 
bekräftades av ett företag. Om systemet varit gammalt och överföringen inte gått att 
genomföra, har de tvingat en av parterna att byta system helt, vilket i sin tur inte heller har 
varit några större problem. 
 
Butler Group tar även upp att integrering och sammanslagning av data ofta resulterar i 
klumpiga och ömtåliga nödlösningar vilket gör att kunddatan inte blir tillförlitlig (Butler 
Group Report, 2001:72-73). Detta fann vi inte heller något stöd om hos företagen. Vår 
uppfattning är att en anledning till att denna teori inte stämmer kan vara att företagen befinner 

Utvecklarna	  AB	  

• “Vi	  har	  haM	  både	  
gamla	  system	  
och	  olika	  system	  
och	  det	  kan	  
skapa	  problem.	  
Det	  händer	  
mycket	  rent	  
tekniskt.	  
Moderna	  system	  
har	  mycket	  mer	  
möjlighet	  för	  
integraKoner	  än	  
äldre	  system”	  

Materialfixarna	  AB	  

• “Från	  de	  flesta	  
system	  kan	  du	  
allKd	  få	  ut	  någon	  
form	  av	  texiil	  
eller	  Excel-‐fil,	  och	  
de	  flesta	  system	  
kan	  läsa	  av	  
sådana	  filer.	  Det	  
vikKga	  är	  aF	  
definiera	  vad	  
som	  är	  den	  
kriKska	  
informaKonen	  vi	  
kan	  få	  över”	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

• “I	  vårt	  fall	  hade	  
systemen	  helt	  
olika	  data	  och	  
därför	  fick	  vi	  göra	  
det	  manuellt,	  
vilket	  tog	  Kd.	  
EMersom	  vårt	  
system	  är	  skapat	  
enbart	  för	  vår	  
organisaKon	  
passar	  det	  inte	  
med	  andra	  
system	  på	  det	  
säFet”	  

Mediasajten	  AB	  

• “Vi	  upplevde	  inga	  
större	  problem.	  
När	  man	  gör	  en	  
integraKon	  
mellan	  olika	  
system	  ska	  man	  
vara	  noga	  så	  aF	  
vikKg	  informaKon	  
inte	  går	  förlorad	  
på	  något	  vis,	  
samKdigt	  så	  är	  
det	  eF	  bra	  läge	  
aF	  rensa	  på	  
gammal	  
informaKon	  som	  
inte	  längre	  
behövs”	  

Konsulterna	  AB	  

• “Vi	  har	  inte	  
upplevt	  några	  
större	  problem	  
och	  deFa	  beror	  
på	  aF	  systemen	  
oMa	  är	  
anpassningsbara	  
för	  aF	  föra	  över	  
informaKon”	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

• “Som	  jag	  minns	  
det	  var	  det	  inga	  
större	  problem”	  

IT-‐fixarna	  AB	  

• “Det	  var	  inga	  
problem	  
eMersom	  vi	  hade	  
samma	  plahorm	  
och	  byggde	  en	  
tredje	  version.	  
Däremot	  har	  man	  
jobbat	  på	  olika	  
säF	  Kdigare	  
vilket	  kunde	  vara	  
eF	  problem”	  



Systemintegration i samband med sammanslagningar och förvärv  
En studie om effekten av systemintegration ur ett CRM-perspektiv 
	  

53	  
	  

sig inom IT-branschen och därför har en stor kunskap om system, teknik och IT i allmänhet. 
Däremot kan ytterligare en anledning vara att denna teori ungefär är tio år gammal och att 
systemen som användes då har blivit mindre vanliga. Under den tiden kan systemen ha varit 
svårare att anpassa med varandra. Därför uppfattar vi det även som att tekniken och systemen 
har förbättrats och är i dagsläget mer anpassningsbara till varandra.  
 
En sammanställning av företagens tolkning vad gäller IT-relaterade problem vid 
systemintegrering har framställts i figur 11 nedan. Samtliga företag utom ett företag menade 
att det inte var några problem överhuvudtaget vid integreringen av systemen. Ett företag som 
arbetar mycket med systemintegrering menade däremot att äldre system kan skapa problem, 
men att det är lättare för moderna system att integreras med varandra. Ekonomitjänsterna AB 
menade att det inte var några problem förutom att integreringen var tidskrävande då de fick 
överföra informationen manuellt.  
 

 
 

Figur 11: Sammanställning av IT-relaterade problem 
 
6.5 ANVÄNDARNA 
Allwood (1998:114) trycker på att en användares godkännande av ett informationssystem och 
dess processer är viktig och beroende av om användaren upplever systemet som ett hot eller 
en tillgång. Användarna kan till exempel uppfatta systemen som ett hot att jobb ska försvinna 
på grund av datorisering. En positiv attityd och tillit från användarna är därför en 
förutsättning. Finns inte attityden kan det bidra till att användarna inte lär sig systemet på rätt 
sätt och inte får ut en maximal användning av det. Detta var något som större delen av 
företagen påpekade och hade erfarit, att det är viktigt att få med sig användarna och få dem att 
förstå varför de ska använda sig av systemet överhuvudtaget.  
 
Två företag påpekade även att många användare inte ser någon nytta av systemen, och att det 
är viktigt att ändra deras syn på systemen. Allwoods teori stämde därmed överens med vad 
företagen upplevt. Vår tolkning är att detta kan vara en negativ effekt med integreringen av 
CRM-system vid sammanslagningar och förvärv, det vill säga att användarna inte ser någon 
nytta med det.  
 
Figur 12 på den kommande sidan visar hur företagen uppfattade sammanslagningarna och 
förvärven ur användarnas perspektiv samt hur företagen gick tillväga med detta. 

Utvecklarna	  AB	  

• Svårt	  aF	  
integrera	  äldre	  
system	  

Materialfixarna	  AB	  

•  Inget	  märkbart	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

• Manuell	  
överföring	  är	  
Kdskrävande	  

Mediasajten	  AB	  

•  Inget	  märkbart	  

Konsulterna	  AB	  

•  Inget	  märkbart	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

•  Inget	  märkbart	  

IT-‐fixarna	  AB	  

•  Inget	  märkbart	  
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Figur 12: Företagens uppfattning av användarna 

 
Företagen menade att det kan vara svårt att få användarna att lära sig ett nytt system då de är 
vana vid ett annat tidigare. Ett missnöje kan då uppstå från personalen och användarnas sida. 
Detta ansåg även huvuddelen av företagen vara ett av de vanligaste problemen som uppstår 
vid integreringen av systemen. Företagen menade dock att det skiljer sig beroende på 
individerna också, en del reagerade inte märkvärdigt medan andra blev missnöjda. 
 
Studien visar att en del företag kan känna en rädsla när de inför ett nytt system, på grund av 
att de är rädda för att användarna ska bli missnöjda och därmed sluta använda systemen eller 
inte använda dem på rätt sätt. Detta eftersom det kan vara en vanesak och svårt att lära sig ett 
nytt system. Detta anser vi kan ha en negativ effekt på företag vid sammanslagningarna och 
förvärven i och med att användarna är en viktig del av företaget och dess relationer till 
kunderna. Använder då inte användarna systemet eller inte använder det på rätt sätt, förmodar 
vi att företagen inte heller kan få ut den information de vill ha om sina kunder och därmed 
försvåras arbetet för kundrelationer och relationsskapande. 
 
Allwood (1998:114) menar även att utbildning är en viktig del vid systemintegrering. Detta 
för att göra systemet så användarvänligt som möjligt och ge användarna tillräckligt med 
kunskap. Dessutom skapar det en maximal användning av systemet. Även denna teori 
överensstämde med företagen, då samtliga företag hävdade att utbildning är en viktig del för 
användarna och få dem att på ett snabbare sätt lära sig det nya CRM-systemet. Samtliga 
företag hade utbildningar för att lära personalen de nya systemen. Vår tolkning är att 
företagen var väl medvetna om att personalen är en viktig del att ta hänsyn till i själva 
integrationsprocessen, vilket bör göras med utbildning. 
 
Figur 13 på den kommande sidan visar hur de olika företagen hanterade systemintegrationen 
ur ett användarperspektiv. Läsaren kan genom modellen beskåda att alla företag hade någon 
form av utbildning för deras anställda. Reaktionerna av förändringarna var blandade, men det 
kan urskiljas att tre företag upplevde en viss negativ inställning bland de anställda där 
användarna tyckte det var stressigt, ogillade förändringen eller blev osäkra. Utvecklarna AB 
menade däremot att användarna kunde reagera på grund av att det var en vanesak, men att det 
är något som är svårt att komma ifrån. 

Utvecklarna	  AB	  

• "Vi	  har	  
användare	  som	  
är	  vana	  vid	  
informaKonssys-‐
tem,	  vana	  aF	  
använda	  dem	  och	  
se	  aF	  man	  kan	  få	  
nyFa	  av	  dem.	  IT-‐
mognaden	  är	  
hög.	  Det	  man	  kan	  
se	  hur	  folk	  
upplever	  det	  är	  
aF	  de	  kan	  vara	  
vana	  aF	  jobba	  på	  
eF	  visst	  säF	  
sedan	  Kdigare"	  

Materialfixarna	  AB	  

• “Vi	  kommer	  ha	  
en	  utbildning,	  då	  
är	  ambiKonen	  aF	  
vi	  ska	  rycka	  bort	  
plåstret,	  vår	  resa	  
aF	  byta	  från	  det	  
ena	  systemet	  Kll	  
det	  andra	  ur	  
personalsynpun-‐
kt	  var	  inte	  
några	  problem”	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

• “Vi	  lärde	  upp	  de	  
anställda	  från	  det	  
förvärvade	  
företaget	  hur	  
vårt	  system	  
fungerar.	  Våra	  
anställda	  
behövde	  ju	  inte	  
lära	  sig	  något	  
eMersom	  de	  
fortsaFe	  med	  
samma	  system	  
som	  Kdigare	  jag	  
upplevde	  dock	  
inget	  större	  
missnöje	  så,	  utan	  
det	  var	  mer	  
självklart	  hur	  vi	  
skulle	  gå	  Kllväga	  i	  
och	  med	  aF	  vi	  
var	  det	  företaget	  
som	  förvärvade”	  	  	  

Mediasajten	  AB	  

• “Vi	  arrangerade	  
utbildningar	  i	  det	  
nya	  systemet	  för	  
de	  anställda”	  

Konsulterna	  AB	  

• “Vi	  anordnade	  
utbildningar	  för	  
de	  anställda,	  men	  
det	  var	  blandade	  
känslor,	  eMersom	  
vårt	  system	  
brukar	  tar	  eF	  tag	  
aF	  lära	  sig.	  Folk	  
tycker	  inte	  om	  
förändring	  om	  
man	  är	  van	  vid	  
eF	  visst	  säF	  aF	  
jobba	  på,	  det	  är	  
allKd	  en	  tröskel	  
aF	  ta	  sig	  över”	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

• “Klart	  man	  var	  
van	  vid	  en	  viss	  
miljö	  när	  man	  
gick	  in	  i	  det	  nya,	  
klart	  det	  uppstod	  
en	  kollision	  där	  
på	  något	  vis.	  
Jobbigt	  aF	  lära	  
sig	  något	  nyF,	  
särskilt	  när	  man	  
har	  lärt	  sig	  in	  hur	  
man	  ska	  jobba.	  
Det	  var	  ny	  miljö	  
och	  det	  gick	  
konKnuerligt	  
utbildningar”	  

IT-‐fixarna	  AB	  

• ”Det	  var	  väldigt	  
olika.	  Vissa	  tycke	  
det	  var	  självklart	  
och	  såg	  
fördelarna	  i	  det.	  
Andra	  hade	  aldrig	  
jobbat	  i	  verktyget	  
och	  förstod	  inte	  
hur	  man	  skulle	  
göra,	  vilket	  
skapade	  
osäkerhet	  kring	  
syMet	  och	  hur	  
man	  gör.	  Då	  var	  
det	  vikKgt	  aF	  få	  
fram	  varför	  det	  
var	  vikKgt”	  
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Figur 13: Sammanställning av integreringen av användarna och reaktioner 
 
6.6 CRM-DELEN AV INFORMATIONSSYSTEM 
Enligt Grönroos (2008:55-56) får företag en större tillgång till kundinformation genom att 
arbeta med CRM och relationsmarknadsföring. Genom CRM skapas ett värde och en relation 
med kunderna. Detta genom att företagen får ett kundtänkande inom hela organisationen och 
kan genom denna information hantera relationerna på ett bra sätt. Detta var även något som 
samtliga företag påpekade som en fördel de haft med sammanslagningen och förvärven, att de 
har fått tillgång till mer information. Genom att integrera de sammanslagda och förvärvade 
företagens CRM-system, menade företagen att de även kunde hantera informationen från 
olika avdelningar och regioner. Vår tolkning är att detta är positiva effekter som uppstått vid 
sammanslagningarna och förvärven vid integrationen av CRM. 
 
Figur 14 visar företagens uppfattning om hur CRM-systemen används i företagen och även 
åsikter kring varför de tror att många CRM-integrationer misslyckas. 
 

 

Figur 14: CRM-delen av informationssystem 
 
Vidare menar Butler Group (2001:65-66) att det inte enbart handlar om att företag bör ha ett 
särskilt CRM-system, utan att det är viktigt att systemet bemöter företagens behov och är 
anpassat till dem. Detta med åtanke på företagets tillgångar, infrastruktur samt 
personalkompetens. Det var enbart två företag som har egenutvecklade system som var 
anpassade till företaget, det vill säga Ekonomitjänsterna AB och Konsulterna AB. De övriga 
fem företagen har färdigköpta system. Av detta kan vi därför se att enbart två av sju företag 
motsvarar det som sägs i denna teori, däremot var det företag som ansåg att de hade velat ha 

Utvecklarna	  AB	  

• Integrering:	  
• Utbildning	  
• Reak+on:	  
• Neutral/Vanesak	  

Materialfixarna	  AB	  

• Integrering:	  
• Utbildning	  
• Reak+on:	  
• Neutral	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

• Integrering:	  
• Utbildning	  
• Reak+on:	  
• Stress	  

Mediasajten	  AB	  

• Integrering:	  
• Utbildning	  
• Reak+on:	  
• Neutral	  

Konsulterna	  AB	  

• Integrering:	  
• Utbildning	  
• Reak+on:	  
• Ogillar	  förändring	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

• Integrering:	  
• Utbildning	  
• Reak+on:	  
• Neutral	  

IT-‐fixarna	  AB	  

• Integrering:	  
• Utbildning	  
• Reak+on:	  
• Osäkerhet	  

Utvecklarna	  AB	  

• “Vi	  lägger	  stor	  
vikt	  på	  
kundrelaKoner,	  vi	  
jobbar	  mycket	  
med	  befintliga	  
kunder.	  Så	  CRM-‐
delen	  anser	  vi	  är	  
en	  vikKg	  del	  för	  
oss.	  
MålsäFningen	  är	  
aF	  de	  båda	  
sammanslagda	  
eller	  förvärvade	  
företagen	  ska	  
använda	  samma	  
CRM-‐system.Vår	  
erfarenhet	  är	  aF	  
CRM-‐projekten	  
misslyckas	  där	  
det	  är	  en	  brist	  på	  
flexibilitet	  helt	  
klart	  och	  även	  aF	  
man	  har	  en	  hög	  
ambiKonsnivå	  
som	  inte	  rikKgt	  
uppnås”	  

Materialfixarna	  AB	  

• “Vi	  har	  nu	  köpt	  
eF	  CRM-‐system	  
som	  vi	  ska	  införa	  
och	  integrera.	  
OMa	  är	  nog	  
anledningen	  Kll	  
aF	  CRM	  
integreringen	  
misslyckas	  aF	  
användarna	  inte	  
ser	  någon	  nyFa”	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

• “Vi	  har	  eF	  
renodlat	  CRM-‐
system	  som	  är	  
skapad	  för	  vår	  
organisaKon.	  Vi	  
jobbar	  mycket	  
med	  
kundinformaKon	  
och	  för	  in	  det	  
mesta	  som	  vi	  gör	  
i	  systemet.	  Det	  
säFet	  jag	  kan	  
tänka	  mig	  aF	  
CRM-‐
integraKoner	  
misslyckas	  är	  väl	  
om	  integraKonen	  
inte	  är	  noga	  
planerad	  och	  aF	  
man	  har	  för	  
bråFom	  med	  aF	  
slå	  samman	  
system	  utan	  aF	  
egentligen	  ha	  en	  
kunskap	  om	  det”	  

Mediasajten	  AB	  

• “Jag	  arbetar	  i	  
CRM-‐system	  och	  
även	  mina	  
medarbetare..	  
Många	  CRM-‐
integreringar	  kan	  
misslyckas	  
eMersom	  
personalen	  inte	  
använder	  
systemet	  på	  räF	  
säFoch	  saknar	  en	  
förståelse	  för	  
deFa”	  

Konsulterna	  AB	  

• “Konsulterna	  har	  
mycket	  personlig	  
kontakt	  med	  
kunderna,	  
tekniskt	  
informaKon	  
dokumenteras	  i	  
systemet.	  Vi	  
använder	  oss	  av	  
kundinformaKon
en	  dagligen	  i	  
arbetet.	  
Systemet	  är	  Kll	  
viss	  del	  
egenutvecklat.	  Vi	  
har	  möjlighet	  aF	  
påverka	  vårt	  eget	  
system”	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

• “Vi	  har	  eF	  
system	  där	  
säljarna,	  hela	  
säljorganisaKon-‐
en	  jobbar	  i	  eF	  
CRM-‐system.	  
Jag	  har	  inte	  hört	  
något	  negaKvt.	  
Det	  är	  allKd	  eF	  
problem,	  det	  
klart	  det	  finns	  
allKd	  aF	  de	  
systemen	  man	  
köper,	  alltså	  
implementerar	  
ska	  lösa	  så	  
mycket	  problem,	  
och	  de	  gör	  det,	  
men	  du	  måste	  ha	  
med	  dig	  
användarna”	  

IT-‐fixarna	  AB	  

• “Vi	  har	  två	  
system.	  En	  
uppdragsdatabas	  
där	  viss	  
informaKon	  om	  
kunder	  finns,	  
men	  även	  på	  vår	  
internwebb	  finns	  
kundinformaKon.	  
Vi	  skulle	  nog	  ha	  
eF	  system	  som	  är	  
mer	  anpassat	  för	  
oss.	  Nu	  är	  det	  lite	  
spreKgt	  och	  där	  
skulle	  vi	  kunna	  
vara	  bäFre”	  
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ett anpassat system men att de i dagsläget inte haft möjlighet att införskaffa ett på grund av 
diverse anledningar. 
 
Enligt MCB UP Group (2002:19) misslyckas nästan 70% av alla CRM-implementeringar att 
ge det ekonomiska resultat som företagen hade räknat med. Många orsaker finns till detta, 
men det avgörande felet hos nästan alla företag är bristen på flexibilitet. Detta är något som 
affärsutvecklaren på Utvecklarna AB höll med om och som han erfarit ett flertal gånger, att 
bristen på flexibilitet kan vara en negativ effekt som sammanslagningarna och förvärven kan 
ge upphov till vid integrationen av CRM. Däremot höll inte två av företagen med om att 
bristen på flexibilitet skulle vara den främsta orsaken till misslyckandet. De menade istället att 
den största anledningen som de erfarit är att systemen och implementeringarna misslyckas på 
grund av att användarna inte ser någon nytta av systemen. Detta är något som de ansåg bör 
arbetas mycket med för att undvika eventuella misslyckanden. Vår tolkning är att både bristen 
på flexibilitet och att användarna inte ser någon nytta av systemen är två negativa effekter 
som integreringen av CRM kan orsaka.   
 
I figuren nedan sammanställer vi på vilket sätt företagen använder CRM och även vad de 
anser kan vara en orsak till att integreringen av CRM kan misslyckas. 
 

 

Figur 15: Sammanställning om anledning till misslyckande 
 
6.7 VÄRDESKAPANDE 
Enligt Shine et al. (2007:663-664) uppstår värdeskapande och synergieffekter vid 
sammanslagningar och förvärv, vilket leder till en vinn-vinn-situation bland de båda 
företagen. Rankine (2001:12) tillägger även att för att dessa skall förbli lyckade är en viktig 
komponent att det blir värdeskapande för såväl målföretaget som förvärvaren. Företagen höll 
med detta om att sammanslagningarna och förvärven som de gjort på något sätt har bidragit 
till värde och synergieffekter i form av en vinn-vinn-situation för företagen. Denna 
uppfattning från företagen har framställts i figuren nedan. 
 

 

Figur 16: Värdeskapande 
 
Vår tolkning av företagens uppfattningar samt figur 16 är att sammanslagningarna och 

Utvecklarna	  AB	  

• Brist	  på	  
flexibilitet	  

Materialfixarna	  AB	  

• Användarna	  ser	  
ingen	  nyFa	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

• Oplanerad	  
användning	  

Mediasajten	  AB	  

• Personalen	  
använder	  inte	  
systemet	  räF	  säF	  

Konsulterna	  AB	  

• Tar	  lång	  Kd	  aF	  
lära	  sig	  systemen	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

• Användarnas	  
förståelse	  

IT-‐fixarna	  AB	  

• Dålig	  anpassning	  

Utvecklarna	  AB	  

• “Vi	  jobbar	  
mycket	  med	  aF	  
återanvända	  och	  
utbyta	  erfarenhet	  
och	  lösningar	  
från	  kunder	  Kll	  
andra	  kunder	  
vilket	  skapar	  Kll	  
viss	  del	  
mervärde”	  

Materialfixarna	  AB	  

• “Genom	  aF	  
använda	  samma	  
system	  ska	  vi	  
kunna	  bygga	  
värderingar,	  
Kllhörighet	  och	  
samhörighet	  över	  
Sverige	  som	  eF	  
stort	  bolag.	  Det	  
anser	  jag	  är	  
värdeskapande”	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

• “Det	  gav	  eF	  
värde	  i	  och	  med	  
aF	  vi	  breddade	  
utbudet	  och	  fick	  
en	  större	  
kundkrets.	  Det	  
har	  gjort	  aF	  vi	  
har	  växt	  som	  
företag	  och	  kan	  
leverera	  ännu	  fler	  
produkter	  och	  
tjänster	  Kll	  våra	  
kunder”	  

Mediasajten	  AB	  

• “AF	  använda	  sig	  
av	  samma	  system	  
skapar	  
effekKvitet	  och	  
struktur	  i	  arbetet	  
vilket	  är	  
värdeskapande”	  

Konsulterna	  AB	  

• “Fördelen	  är	  aF	  
alla	  jobbar	  i	  
samma	  system.	  I	  
slutändan	  får	  det	  
nog	  mer	  nyFa	  än	  
vad	  man	  tror	  i	  
början”	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

• “Klart	  det	  är	  
värdeskapande,	  
men	  det	  är	  både	  
och.	  Är	  man	  eF	  
litet	  företag	  kan	  
man	  lösa	  vissa	  
saker	  lite	  mer	  
informellt.	  I	  eF	  
större	  företag	  
måste	  man	  lösa	  
saker	  mer	  
formellt”	  

IT-‐fixarna	  AB	  

• “Det	  stora	  värdet	  
tycker	  jag	  är	  
Kllgängligheten	  
på	  informaKon,	  
aF	  det	  finns	  
informaKon	  för	  
alla	  medarbetare.	  
Plus	  aF	  jag	  tycker	  
aF	  det	  ger	  
mervärde	  aF	  alla	  
delar	  syns,	  så	  
man	  vet	  vad	  alla	  
gör	  och	  aF	  man	  
kan	  lära	  av	  
varandra”	  



Systemintegration i samband med sammanslagningar och förvärv  
En studie om effekten av systemintegration ur ett CRM-perspektiv 
	  

57	  
	  

förvärven har gett upphov till värdeskapande, men på olika sätt beroende på företagen. Något 
som majoriteten av företagen påpekade vid intervjun var att de uppnått en större kundkrets 
och marknad i och med sammanslagningarna och förvärven. Detta är något som vi kopplar till 
värdeskapande. Ytterligare en fördel som samtliga företag nämnde, men genom att uttrycka 
det på olika sätt, var att tillgången till mer information var en stor fördel, vilket vi ser som 
värdeskapande. 
 
Payne (2006:142-143) menar även att det även skapas värde för kunderna vid 
sammanslagningar och förvärv. Detta kan vara värde i form av fördelar som de kan få genom 
exempelvis fler tjänster och produkter att välja mellan och även tillgång till kringliggande 
tjänster. Fem företag påpekade att de i och med sammanslagningen och förvärven kunnat 
erbjuda kunderna ett bredare utbud vad gäller produkter och tjänster. På så vis kan vi se att 
detta stämmer överens med Paynes teori. 
 
Sammanslagningar och förvärv kan även skapa värde hos personalen, genom att ett större 
förtroende, tillit samt tillhörighet gentemot det nya företaget kan uppstå (Sudarsanam, 
1995:233). Denna teori bekräftades av ett företag. Då vi inte ställde frågan om tillit och 
tillhörighet påverkades utan bara mer om värdeskapande går det inte att bortse att tillit och 
tillhörighet ökade även för dem. Företagen lade däremot större fokus på att ett värde skapades 
hos personalen i och med tillgången till mer information via dess system. Både vad gäller hur 
företaget arbetar, men även gentemot kunderna. Detta är en positiv effekt som 
systemintegreringen av CRM har bidragit med. 
 
Ett företag menade dock att det även kan resultera i en negativ effekt, i form av att 
beslutsprocessen blir mer komplicerad då fler parter blir inblandade i och med en 
sammanslagning eller ett förvärv. Vår tolkning är att detta dock är en negativ effekt som är 
svår att påverka, då företag automatiskt blir expanderar och blir större vid en sammanslagning 
eller ett förvärv, vilket brukar vara ett av syftena till varför det genomförs vid första början. 
 
Figur 17 sammankopplar hur företagen tänkte vad gäller om systemintegrationen varit 
värdeskapande. Samtliga företag var överens om att sammanslagningar och förvärv genererar 
någon form av värde till de båda sammanslagda eller förvärvade företagen. Därmed har 
sammanslagningarna och förvärven varit värdeskapande för alla företagen. 
 

 

Figur 17: Sammanställning av värdeskapande 
 
 
 
 
 
 
 

Utvecklarna	  AB	  

• Värdeskapande:	  
• Ja	  
• Vilket	  sä>:	  
• Utbyte	  av	  
informaKon	  

Materialfixarna	  AB	  

• Värdeskapande:	  
• Ja	  
• Vilket	  sä>:	  
• Smidigt	  med	  
gemensamt	  
system	  

Ekonomitjänsterna	  
AB	  

• Värdeskapande:	  
• Ja	  
• Vilket	  sä>:	  
• BäFre	  utbud	  av	  
produkter	  och	  
tjänster	  

Mediasajten	  AB	  

• Värdeskapande:	  
• Ja	  
• Vilket	  sä>:	  
• Högre	  effekKvitet	  
och	  bäFre	  
struktur	  

Konsulterna	  AB	  

• Värdeskapande:	  
• Ja	  
• Vilket	  sä>:	  
• UnderläFar	  
arbetet	  

IT-‐tjänsterna	  AB	  

• Värdeskapande:	  
• Ja	  
• Vilket	  sä>:	  
• Mer	  kompetens	  

IT-‐fixarna	  AB	  

• Värdeskapande:	  
• Ja	  
• Vilket	  sä>:	  
• Tillgänglighet	  Kll	  
mer	  informaKon	  
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6.8 SAMMANFATTNING AV ANALYTISKA POÄNGER 
Figuren nedan sammanfattar de analytiska poänger denna studie har kommit fram till. Detta 
som ett resultat av studiens teorier, empiriskt material samt analytiskt material. 
 

 

Figur 18: Analytiska poänger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påverkan	  på	  
kunderna	  

• Men	  än	  hälMen	  av	  företagen	  meddelade	  kunderna	  om	  vilka	  förändringar	  som	  skulle	  ske	  och	  eventuella	  namnbyten.	  DeFa	  kopplar	  vi	  samman	  
med	  relaKonsmarknadsföring,	  eMersom	  det	  tyder	  på	  aF	  de	  vårdar	  och	  hanterar	  kunderna	  vid	  förändring.	  Här	  kunde	  vi	  urskilja	  eF	  mönster	  aF	  
företag	  som	  fokuserat	  mycket	  på	  relaKonen	  och	  vårdandet	  av	  kunder	  genom	  aF	  meddela	  kunderna	  om	  sammanslagningarna	  och	  förvärven,	  
genererade	  en	  högre	  grad	  posiKva	  reakKoner	  från	  dess	  kunder.	  

Systemintegra-‐
Kon	  och	  

ambiKonsnivå	  

• Tre	  företag	  var	  även	  försikKga	  med	  integreringen	  av	  systemen	  medan	  de	  övriga	  fyra	  företagen	  såg	  Kll	  aF	  integreringen	  var	  klar	  inom	  några	  
månaders	  Kd.	  Något	  som	  var	  vanligt	  var	  aF	  en	  samexisterande	  integrering	  skedde	  vid	  sammanslagningarna	  eller	  eF	  förvärvens	  början,	  för	  aF	  
sedan	  övergå	  Kll	  en	  parKell	  integrering	  och	  i	  slutändan	  uppnå	  en	  fullständig	  integrering.	  Anledningen	  Kll	  aF	  integreringen	  kunde	  ta	  eF	  tag	  var	  
aF	  andra	  vikKga	  delar	  av	  systemen	  så	  som	  redovisning	  och	  ekonomi,	  var	  delar	  som	  företagen	  ansåg	  behövde	  fungera	  direkt	  och	  därmed	  
prioriterades	  dessa.	  En	  annan	  anledning	  var	  av	  rädsla	  för	  aF	  något	  skulle	  gå	  fel.	  

Problem	  vid	  
systemintegre-‐

ringen	  

• Inget	  företag	  höll	  med	  om	  aF	  integreringen	  mellan	  två	  olika	  system	  var	  eF	  stort	  problem,	  då	  de	  var	  överens	  om	  aF	  överföringen	  av	  system	  är	  
en	  relaKvt	  enkel	  process	  i	  och	  med	  aF	  de	  flesta	  system	  är	  anpassningsbara	  och	  består	  av	  filer	  som	  är	  överförningsbara.	  Däremot	  kunde	  det	  
vara	  Kdskrävande	  och	  svårare	  med	  äldre	  system,	  men	  kunde	  lösas	  genom	  aF	  eF	  av	  företagen	  istället	  fick	  byta	  system.	  

Användarna	  

• Företagen	  ansåg	  aF	  det	  kunde	  vara	  svårt	  aF	  få	  användarna	  aF	  lära	  sig	  eF	  nyF	  system	  då	  de	  var	  vana	  vid	  eF	  annat	  Kdigare.	  EF	  missnöje	  kunde	  
då	  uppstå	  från	  personalen	  och	  användarnas	  sida.	  För	  aF	  motverka	  deFa	  arrangerade	  samtliga	  företag	  någon	  form	  av	  utbildning.	  Ändå	  anser	  
företagen	  aF	  en	  anledning	  Kll	  aF	  CRM	  kan	  bli	  misslyckat	  är	  aF	  användarna	  inte	  ser	  någon	  nyFa	  av	  systemet.	  	  

CRM	  

• Endast	  två	  företag	  hade	  egenutvecklade	  system	  som	  var	  anpassade	  Kll	  deras	  företag.	  Företagen	  som	  inte	  hade	  anpassade	  system	  menade	  
dock	  aF	  de	  hellre	  hade	  velat	  ha	  eF	  system	  som	  var	  anpassat,	  men	  aF	  de	  inte	  har	  det	  av	  olika	  anledningar.	  

Värdeskapande	  

• Integreringen	  mellan	  systemen	  anser	  samtliga	  företag	  kan	  vara	  värdeskapande	  eMersom	  de	  då	  kan	  utbyta	  informaKon	  och	  erfarenheter	  på	  eF	  
smidigt	  säF.	  YFerligare	  en	  anledning	  Kll	  värdeskapande	  var	  genom	  en	  större	  Kllgång	  Kll	  en	  större	  kundkrets	  samt	  eF	  bredare	  utbud.	  
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6.9 STUDIENS TEORETISKA BIDRAG 
 
 

• Företag som arbetar mycket med relationsmarknadsföring och meddelar sina kunder 
om förändringar som sker får mer positiva reaktioner från sina kunder vid en 
sammanslagning eller ett förvärv. 

 
• Som vi kan se i sektionen systemintegration är en del företag försiktiga med 

integreringen, vilket överensstämmer med teorin. Däremot är det även företag som 
försökt integrera systemen direkt, vilket på samma sätt säger emot denna teori. 

 
• Kopplat till sektionen ambitionsnivå kan vi dock se att alla företagen strävar efter en 

fullständig integrering. Detta är intressant eftersom det som företagen vill göra 
teoretiskt inte alltid stämmer överens med det som de gör praktiskt. 

 
• Integreringen mellan system är inte lika problemfylld som den har varit tidigare på 

grund att nya system är mer anpassningsbara och kan föra över information smidigare 
än förut. Detta kan tyda på att teorin om att integreringen skapar problem är gammal 
eller inte är aktuell för företag inom IT-branschen. 

 
• Användarna av systemen kunde ibland ha svårt att lära sig nya system och i vissa fall 

hade de negativ inställning. Detta visar att teorin om att de anställda kan reagera 
negativt stämmer. Även att det är viktigt med utbildning är något som studien har 
kommit fram till, vilket lika så stämmer med tidigare forskning. 

 
• Det är inte vanligt att företag har ett anpassat CRM-system. Enbart två av företagen 

hade det, däremot ansåg företagen att de egentligen borde ha ett anpassat system. 
Detta stämde med teorin om att det är viktigt att ha ett anpassat system, däremot 
stämde det inte i den bemärkningen av att det endast var två av sju företag som hade 
detta. 

 
• Samtliga företag upplevde att systemintegrationen var värdeskapande, vilket tyder på 

att teorin om synergieffekter stämmer. Företagen upplevde det framförallt vara 
värdeskapande på grund av mer tillgång till information. Det kunde även bli 
värdeskapande för kunderna, genom att de fick tillgång till ett bredare utbud av 
produkter och tjänster. Detta stämmer överens med teorin. 
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7. SLUTSATSER 
Det här kapitlet kommer sammanfatta det vi har diskuterat i analysen och framställa de 
resultat som studien gett upphov till. Syftet med studien och som vi arbetat med är: “Att med 
utgångspunkt från teorier kring systemintegration, relationsmarknadsföring och 
värdeskapande identifiera vilka effekter i både positiv och negativ bemärkning förvärv och 
sammanslagningar kan ge upphov till hos företag när de integrerar CRM-system. Syftet är 
även att identifiera hur dessa företag gick tillväga och bidra med praktiska 
rekommendationer till företag som spekulerar kring eller överväger en sammanslagning eller 
ett förvärv.”  
 
För att bemöta syftet och besvara vår forskningsfråga: “Hur integreras Customer 
Relationship Management i informationssystem vid sammanslagningar och förvärv?“, har vi 
intervjuat sju företag inom IT-branschen i Umeå som har genomfört sammanslagningar och 
förvärv någon gång under 2000-talet. Genom intervjuerna har vi fått fram hur de olika 
företagen gått tillväga under integreringen av CRM samt positiva och negativa effekter som 
integreringen av CRM-system kan resultera i. I vårt empiriska material har vi även fått fram 
åsikter och tips utifrån de intervjuade personernas erfarenheter. I detta kapitel kommer vi 
redovisa resultatet av vår studie i form av positiva och negativa effekter samt informera om 
rekommendationer och tips att tänka på vid integreringen av CRM-system vid 
sammanslagningar och förvärv utifrån företagens perspektiv. Vi vill dock påminna läsarna 
om att studien har ett hermeneutiskt synsätt och därför är det viktigt att komma ihåg att de 
resultat vi framställt är beroende av kontexten och vår tolkning. Därför kan studiens resultat 
och slutsatser inte generaliseras, men istället användas som en riktlinje för företag och inför 
framtida forskning. 
 
7.1 INTEGRERINGEN AV CRM VID SAMMANSLAGNINGAR OCH FÖRVÄRV 
Utifrån studiens analys kan vi konstatera hur de intervjuade företagen gick tillväga för att 
integrera företagens CRM-system. Studien visar bland annat att majoriteten av företagens 
tillvägasätt stämmer överens med teorin om att företag brukar lämna systemintegrationen till 
ett senare skede av integrationen. Vår undersökning tyder även på att en anledning till detta är 
att företag prioriterar att integrera andra system så som lönesystem och ekonomisystemen före 
CRM-systemen samt att det kan förekomma en rädsla för att något ska gå fel under processen. 
Genom vår forskning har vi även kommit fram till att företag vid en sammanslagning eller 
förvärv väljer att jobba med samexisterande system till en början, det vill säga företagens 
befintliga system, men med en strävan att i framtiden övergå till en fullständig integrering. 
Det är inte lika vanligt med en fullständig integrering från start då det enbart tre företag av 
totalt sju hade gått tillväga på det sättet. Ett företag var dock på väg, men var mitt under 
processen. Anledningen till detta är för många företag tar det försiktigt med integreringen för 
att inget ska gå fel och för att ingen ska trampas på tårna eller köra över någon som till 
exempel har förvärvats. För att underlätta integreringen är det vanligt att företag bildar 
projektgrupper som har ansvar för att integreringen går framåt. En del företag sätter även upp 
tidsramar med en plan innehållandes hur och när integreringen skulle vara gjord och de steg 
som krävs för att uppnå en integrering av CRM-systemet. 
 
7.2 POSITIVA EFFEKTER AV INTEGRERINGEN AV CRM-SYSTEM  
Utifrån studiens analys kan vi konstatera att integrationen av CRM-system skapar flera 
positiva effekter för företag när de genomgår sammanslagning eller förvärv. Att kunna 
erbjuda ett större utbud och att visa kunderna de positiva effekterna av en sammanslagning 
eller ett förvärv visar sig vara viktigt för att generera positiva synpunkter från kundernas sida. 
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Detta är också en möjlighet för företagen att jobba med och vårda sina relationer med 
kunderna, vilket vi kopplar till relationsmarknadsföring. Vi kan även dra slutsatsen att de 
studerade företagen lägger en stor vikt på sina kunder och relationen till dessa, vilket har 
skapat positiva reaktioner hos kunderna. Denna positiva effekt skapade företagen genom att 
meddela kunderna tidigt om vilka förändringar som skulle ske och vilka fördelar 
sammanslagningen/förvärvet skulle bidra med. 
 
Studien visar också att sammanslagningen av CRM-system kan vara värdeskapande för både 
kunder och företagen i form av att synergieffekter uppstår, vilket stämmer med teorin om 
värdeskapande. Detta eftersom att det för företagen öppnar sig en möjlighet att kunna utbyta 
kundkontakter och erfarenheter när företagen använder samma system. Detta gör även att 
företag kan få tillgång till mer information om kunderna i CRM-systemet och kan dela med 
sig av detta mellan regioner, länder och kontor. För kunderna kan en sammanslagning eller 
förvärv av företag och dess CRM innebära tillgång till fler tjänster eller produkter, vilket är 
värdeskapande. Vidare visar studien även på att företag har en större användning av CRM-
system vid systemintegrationer, på grund av att en större mängd data tillkommer i och med 
den bredare kundkretsen som uppstår vid sammanslagningar och förvärv. 
 
Ytterligare en positiv faktor som studien har kommit fram till, som inte stämmer överens med 
det som teorin säger, är att överföringen av kundinformation mellan CRM-system är relativt 
enkelt med dagens moderna system. Slutsatserna vi kan dra av detta är att det är mycket 
enklare att sammanföra olika CRM-system än vad teorin säger.  
 
7.3 NEGATIVA EFFEKTER AV INTEGRERINGEN AV CRM-SYSTEM 
Studiens analys tyder även på att integrationen av CRM-system vid sammanslagningar och 
förvärv dessutom kan bidra med negativa effekter för företag. En del kunder kan ogilla 
förändringar och känna en oro och negativitet vid sammanslagningar och förvärvens början. 
Därför är det viktigt att CRM och relationsmarknadsföring betonas, och att företagen på så vis 
meddelar sina kunder i god tid om förändringarna som sker. Ytterligare en negativ effekt som 
studien har kommit fram till vid integreringen av CRM, är att företag vanligtvis har för höga 
ambitionsmål. Detta kan skapa problem och göra att integreringarna misslyckas i form av att 
företag inte uppnår de resultaten som de ville. Därför är det betydelsefullt för företagen att 
sätta upp rimliga mål och göra en plan för hur det ska gå till. 
 
Andra problem som studien tyder på är vanliga och som misslyckandena kan bero på, är att 
CRM-systemen inte används på rätt sätt eller tillräckligt mycket för att ge det resultat som 
eftersträvas. Studien har kommit fram till att detta är vanliga problem bland företag och kan 
bero på att användarna inte ser nyttan med att använda sig av systemen och att de inte heller 
förstår hur de skall använda systemen på rätt sätt. Därför är det viktigt för företag att 
informera användarna och analysera hur detta skulle kunna lösas genom att göra båda parterna 
nöjda, vilket kan kopplas med teorin om en användares godkännande. Oförmågan att vilja 
integrera systemen vid ett tidigt skede kan som teorin påpekar också innebära nackdelar för 
företaget, vilket är något som bekräftats i vår undersökning av företag. Både studien och dess 
teori tyder på att ett gemensamt CRM-system innebär stora fördelar, och att många företag 
anser att integreringen i många fall bör ha gå snabbare till än vad de egentligen gör. Slutsatsen 
vi kan dra av detta är att integreringen av CRM-system vid sammanslagningar och förvärv 
borde göras i ett tidigare skede än vad den görs i verkligheten. Därför är det viktigt att 
företagen skapar en tidsram för hur integreringen ska gå tillväga som de därefter följer och 
planerar integreringen utifrån. 
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8. REKOMMENDATIONER TILL FÖRETAG 
I följande kapitel kommer vi utifrån företagens erfarenheter, tips och studiens slutsatser lyfta 
fram praktiska rekommendationer som ett slutresultat av studien. Tanken är att dessa 
rekommendationer kan hjälpa företag som funderar på eller avser att genomföra en 
sammanslagning eller ett förvärv. 
 
Vi har utifrån vår analys kunnat se olika mönster bland de intervjuade företagen som vi i detta 
kapitel vill lyfta fram, och som även i många fall överensstämmer med de teorier som studien 
utgått ifrån. Till en början kommer vi ge rekommendationer som alla de intervjuade företagen 
höll med om. Därefter kommer vi ge rekommendationer där företagens erfarenheter och 
åsikter har varierat. Företag som funderar på en sammanslagning och förvärv får därmed olika 
aspekter att ta hänsyn till för att därefter själv avgöra vad som passar dem bäst som företag 
vid integreringen av CRM-system i samband med en eventuell sammanslagning eller förvärv. 
 

• När företag som genomfört en sammanslagning eller ett förvärv ska integrera de båda 
företagens CRM är det viktigt att företagen har tydliga mål som de utgår ifrån. Ett 
förslag är att ange ett visst antal dagar som projektet kommer ta och namnge processen 
utifrån det, så som “100-dagarsprojektet”. Detta gör att företagen har en tidsplan att 
utgå ifrån, som det som ska göras under integreringsprocessen noggrant planeras och 
anpassas utefter. Vidare gör detta att företagen inte skjuter upp integreringsprocessen 
till ett sent skede av sammanslagningen eller förvärvet och därmed undviker 
nackdelarna som uppstår med detta. 

• Ytterligare ett förslag är att starta projektgrupper som driver integrationen. Dessa 
projektgrupper kan bestå av människor från företagens olika avdelningar, för att få 
representanter från företagens alla sektioner. Genom att ha kontinuerliga möten med 
dessa projektgrupper under integreringsprocessen kan företag lättare få koll på hur 
integreringen går och vad som närmast ska göras. Även att ha en projektansvarig som 
ansvarar för hela integreringsprocessen är rekommenderat, där denne kontrollerar samt 
ansvarar över att integreringen inom alla sektioner sker som planerat och efter 
tidsplanen. 

• Att få de anställda att använda CRM-systemen på rätt sätt är något som är viktigt. 
Dessutom att få dem att inse fördelarna och nyttan med att använda sig av systemen. 
Därför bör företag lägga stor vikt på systemens användare vid början av en 
sammanslagning eller ett förvärv. Detta genom att informera användarna om varför 
CRM-systemen bör användas samt göra en behovsanalys av dessa. Vid denna analys 
bör företagen ställa sig frågor, bland annat: ”Vart är vi och vart ska vi? Vad anser de 
anställda kan vara viktigt?”. Utefter svaren på dessa frågor bör en kombination göras 
för att både ledningen och användarna ska få nytta av systemen, vilket kommer 
medföra ett ökat användande av systemen. 

• Det är även av betydelse att inte glömma bort kunderna under integreringsprocessen 
vid sammanslagningen eller förvärvet. Företag bör därför fokusera på 
relationsmarknadsföring, genom bevarande samt vårdande av kundrelationer. Detta 
bör göras genom att i ett tidigt skede meddela kunderna om de förändringar som håller 
på att ske i företagen. Förslag på hur detta kan göras är genom personliga möten med 
kunderna, mejl, post och/eller via företagets hemsida. Genom att ha en tydlig kontakt 
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med kunderna och informera dem, gör detta att kunderna förbereds på det som 
kommer hända. Detta bidrar i sin tur till att kunderna kommer ha ett större överseende 
för företaget under processen. 

• Var även medveten om att eventuella kulturella skillnader kan uppstå vid en 
sammanslagning eller ett förvärv. Till exempel kan användandet av CRM-system 
skilja sig beroende på land, region eller företag. Det kan vara vanligare att använda sig 
av CRM-system på ett företag, medan ett annat knappt använder systemet alls. Därför 
är det även här av stor vikt att genomföra noggranna analyser, framförallt ur 
användarnas perspektiv. 

• En annan rekommendation är att använda sig av ett modernt CRM-system för att 
slippa problem vid genomförandet av en systemintegration. Detta eftersom vår 
forskning har visat att nya CRM-system är mer anpassningsbara och lättare kan 
överföra information mellan system än vad gamla system kan. Det är även i motsats 
till vad teorin hävdar, relativt enkel att föra över information mellan systemen, då det 
går att få ut någon form av textfiler från de flesta system. Att använda sig av moderna 
system redan från början är därför en fördel och innebär på så vis mindre 
komplikationer vid integreringen. 

• Ytterligare ett förslag är att genomföra en fullständig integrering med en gång och i ett 
relativt tidigt skede. Detta är något som både teorin och de intervjuade företagen höll 
med om, att integreringen inte bör genomföras allt för sent. Genom att företag har en 
fullständig integrering relativt snabbt innebär det att företaget arbetar med ett och 
samma system snabbare och därmed kan de sammanslagda eller förvärvda företagen 
bli ett gemensamt företag betydligt fortare. 

• En del av företagens lärdomar har skilt sig från varandra. Även om samtliga företag 
menade att systemintegreringen inte bör ske allt för sent, var de inte överens om hur 
snabbt den bör ske. En del företag uttalade sig inte om detta, på grund av att det är en 
svår sak att uttala sig om och att det kan bero mycket på företagens situationer. 
Däremot var det två företag som menade att en systemintegration bör göras på en 
gång, och att företag i vissa fall bör bortse från användarnas reaktioner eftersom det 
alltid kommer förekomma individer som blir missnöjda och vice versa. Ett annat 
företag menade däremot att företagen bör vara försiktiga för att inte tappa användarnas 
användande av systemet. Vår rekommendation angående detta är därför att företag bör 
vara försiktiga och anpassa sig utefter de situationer som uppstår, eftersom användarna 
är en viktig del av processen och för företaget. Ibland kan det vara bra att genomföra 
integreringen av CRM-systemen på en gång, medan det i andra fall kan vara bra att 
avvakta och med en försiktighet vänta till den rätta situationen. Att inte utelämna 
integreringen allt för sent, utan att istället genomföra den så snabbt som företagen 
anser det är möjligt med tanke på användarna och företagens situation, är dock något 
som vi anser är viktigt som företag att tänka på. 
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9. FRAMTIDA FORSKNING 
Efter att ha genomfört denna studie vill vi ge förslag på framtida forskning eftersom det på 
grund av våra begränsningar i denna studie finns delar som vi inte har kunnat studera mer 
grundligt. Först och främst vill vi påpeka att vi enbart studerat företag som bedriver 
verksamhet inom IT-branschen. Därför vill vi uppmana att forskning inom andra branscher 
skulle vara intressant och det kanske skulle kunna åstadkomma ett annat resultat, framförallt 
eftersom individer inom IT-branschen möjligtvis kan ha en större kunskap om IT och 
informationssystem än företag inom andra branscher. Dessutom uppmanar vi att forska i 
andra städer, regioner eller landskap eftersom vi studerat företag i Umeå och att 
företagskulturen kan skilja sig. Det skulle även vara intressant att betrakta hur en 
systemintegration med CRM i sammanslagningar och förvärv upplevs ur andra perspektiv än 
ur ett företagsperspektiv som denna studie utgått från. Andra intressanta perspektiv skulle 
förslagsvis kunna vara studier ur medarbetares perspektiv eller kunders perspektiv inom ett 
visst område, bransch eller region.  
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10. STUDIENS KVALITETSASPEKTER 
Denna studie söker inte efter en absolut sanning om verkligheten, utan utgår istället utefter de 
intervjuade företagens konstruktioner och subjektiva verklighet. Därför kommer vi i denna del 
av studien inte diskutera angående sanningskriterierna reliabilitet samt validitet. När det 
gäller kvalitativ forskning bör studien utgå ifrån andra kriterier gällande studiens kvalitet, 
som är trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2005:306). Detta avsnitt kommer diskutera 
dessa två kriterier med hänsyn till vår studie, samt även de delkriterier som förekommer. 
 
10.1 TROVÄRDIGHET 
När det gäller kvalitativ forskning där verkligheten konstrueras av respondenternas 
uppfattning och sociala verklighet, är det betydelsefullt att forskningsresultatet innehar en 
trovärdighet för att det ska kunna godtas av andra. I denna del diskuterar vi trovärdighetens 
fyra delkriterier som gäller för en kvalitativ studie: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och slutligen styrka och bekräfta. (Bryman & Bell, 2005:307-306) 
 
10.1.1 TILLFÖRLITLIGHET 
Vi har vid genomförandet av denna studie arbetat utefter de akademiska regler som 
förekommer för uppsatsskrivande. Vi har varit noga med att ange referenser och har till så 
stor grad som möjligt försökt att få ett rättvist resultat av studien. En svaghet som vi dock kan 
påpeka gällande studiens tillförlitlighet, är att vi på grund av den begränsade tiden inte haft 
möjlighet att kunnat rapportera tillbaka intervjuresultatet till respondenterna, för att på så vis 
kunna få en bekräftelse och säkerställa att våra uppfattningar stämmer överens med det som 
sades. Detta hade ökat studiens tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2005:307). Att tilläggas bör 
dock att vi ändå, för att ge dem en möjlighet att ta del av studien när den var klar, valt att 
skicka ut studieresultatet till företagen. Vi har dessutom även sparat de inspelningar samt 
transkriberingar som genomförts vid och efter varje intervjutillfälle. Vi har dock valt att inte 
lägga dessa som bilagor i studien med hänsyn till respondenterna, dels på grund av att det kan 
upplevas som obekvämt, men även för att namn på förvärvade och sammanslagda företag 
förekommer vid inspelningarna och även transkriberingen, vilket då skulle avslöja företagens 
identitet. 
 
10.1.2 ÖVERFÖRBARHET 
Kvalitativa forskare tenderar att fokusera på betydelsen av den aspekt som den sociala 
verkligheten studeras från (Bryman & Bell, 2005:307). Vi har haft fokus på det vi har studerat 
i form av den sociala verkligheten hos sju stycken företag, men eftersom vi enbart har studerat 
ett fåtal företag har studien inte tillräcklig bredd för att kunna överföras till alla företag. 
Avsikten med denna studie är att ge rekommendationer till företag som funderar på 
sammanslagningar och förvärv, men vi anser inte att studiens resultat kan generaliseras och 
överföras till alla typer av sammanslagningar och förvärv. Det vi å andra sidan anser är att 
mycket av studiens resultat med största sannolikhet ger en någorlunda rättvis bild av hur det 
brukar se ut i många situationer med integreringar av CRM-system för företag som genomgår 
sammanslagningar och förvärv. 
 
10.1.3 PÅLITLIGHET 
När det gäller studiens pålitlighet anser vi att de detaljerade redogörelser som vi gjort i detta 
arbete vad gäller forskningsprocessen, ger förutsättningar till ett pålitligt arbete. Vår teoretiska 
samt praktiska metod anser vi motiverar vad vi har studerat och vårt tillvägagångssätt. 
(Bryman & Bell, 2005:307) 
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10.1.4 STYRKA OCH BEKRÄFTA 
Vi har agerat i god tro när vi gjort undersökningarna. Våra egna värderingar och vår teoretiska 
förförståelse har vi medvetet inte låtit påverka de slutsatser som vi genom empirin framställt 
(Bryman & Bell, 2005:307-308). För att underlätta för oss själva och för att styrka och 
bekräfta vad som sades under intervjuerna har vi, genom ljudinspelningar av utförda 
intervjuer, transkriberat det framkomna materialet. 
 
10.2 ÄKTHET 
Det förekommer delkriterier som behandlar en studies äkthet eller autenticitet. I detta 
delkapitel i studien diskuterar vi de kriterier som är en del av en studies äkthet: rättvis bild och 
autencitet. (Bryman & Bell, 2005:308-309) 
 
10.2.1 RÄTTVIS BILD 
Eftersom en generalisering av vår kvalitativa studie inte kan göras, är det viktigt att vi 
beskriver den sociala verkligheten vi studerat för att försöka få en så rättvis bild som möjligt. 
För att inte gå miste om viktiga aspekter som kan påverka resultatet, har vi valt att spela in 
utförda intervjuer med hjälp att ljudinspelare. Det är därför väldigt viktigt att författarna får en 
rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som dyker upp under intervjutillfällena 
(Bryman & Bell, 2005:306-308). Vi vill å andra sidan framhålla att denna studie hade en 
utgångspunkt från teorier, vilket gjorde att vi lyfte fram och framställe vår intervjumanual 
med en koppling till dessa teorier. Detta gjorde att vissa respondenter kunde få en större plats 
än andra på grund av att de sade det som går att koppla till teorierna.  
 
10.2.2 AUTENCITET 
För att skapa autencitet i undersökningen skickade vi ut intervjumanualen i förväg till 
respondenterna, och gav dem därmed ett tillfälle att kunna sätta sig in i ämnet. Vi var noga 
med att skriva en kortare förklaring gällande vad vi menade med de specifika frågorna. Detta 
med en avsikt om att alla respondenter skulle kunna bidra med så mycket information som 
möjligt. Vår förhoppning är att studien vara givande för företag som funderar på att 
genomföra sammanslagningar eller förvärv, men även att vår studie likaså ska vara givande 
för de intervjuade företagen och på så vis skapa en större förståelse för ämnet. 
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Appendix: INTERVJUMANUAL 

 

 

INLEDANDE PRESENTATION 

Vi är två studenter vid namnen David Persson och Gulin Uzum som båda läser fjärde året på 
civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Umeå. Vi är i slutskedet av vår utbildning 
och skriver för närvarande vårt examensarbete inom företagsekonomi. Vår uppsats handlar 
om hur CRM integreras vid en sammanslagning eller ett förvärv. 

Vi kommer intervjua sju personer från olika företag som har genomgått en eller flera 
sammanslagningar och förvärv. Vi är intresserade av att intervjua personer som på något vis 
arbetar med eller har erfarenhet av systemet. Detta för att vi tror att ni besitter en större 
kunskap om hur systemintegrering kan gå till med dess kundinformation. Med CRM menar vi 
kundinformationen i ett system. Det kan vara i ett vanligt informationssystem, exempelvis 
affärssystem eller liknande där även kundinformation finns samlad eller ett eget CRM-system. 
Genom studien vill vi få fram fördelar och nackdelar med systemintegreringen av företag för 
att sedan bidra med praktiska rekommendationer till företag som har planer på 
sammanslagningar och förvärv.  

Intervjun består av 10 stycken huvudfrågor som vidare kompletteras i form av följdfrågor. 
Intervjun beräknas ta mellan 30 och 70 minuter. Du som intervjuperson förblir anonym i vårt 
arbete och vi kommer enbart döpa de intervjuade personerna med fiktiva namn. Vissa frågor 
kan uppfattas som kluriga, men du behöver inte känna press över att generera ett snabbt svar 
utan ta den tid du behöver. Viktigt att påpeka är att vi inte kräver precisa svar på frågorna, 
utan ser frågorna mer som ett hjälpmedel för oss. Du får gärna svara precis som du vill och 
tänka fritt. Det som är viktigt för oss är att du verkligen tänker efter hur du upplever 
integreringen av systemen vid sammanslagningen/förvärvet ditt företag har genomgått. 

 

 

Fråga 1: BAKGRUNDSINFORMATION 

– Hur gammal är du? 

– Nuvarande tjänst/titel? 

– Vad innebär din tjänst, beskriv kortfattat? 

– Hur länge har du arbetat för organisationen? 

– Har du arbetslivserfarenhet av sammanslagningar eller förvärv? 
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Fråga 2: SAMMANSLAGNINGAR OCH FÖRVÄRV 

• Har ditt nuvarande företag erfarenhet av sammanslagningar/förvärv? 
 

Följdfrågor: 

1. Vad var den huvudsakliga anledningen till att ni genomgått sammanslagningar eller 
förvärv? 

2. Hur påverkades de båda företagens kunder vid sammanslagningarna/förvärven? 
 

 

 

Fråga 3: SYSTEMINTEGRATION (dvs. när två olika företags system slås ihop) 

Det är mycket vanligt idag att informationssystemen är det sista som integreras vid en 
sammanslagning eller ett förvärv. 

• Hur var det i ert fall? 
 

Följdfråga: Fanns det någon anledning till hur ni gick tillväga? 

 

 

Fråga 4: AMBITIONSNIVÅ 

Det förekommer tre olika ambitionsnivåer vid en systemintegration: 

(1) Fullständig integrering (är den mest ambitiösa nivån, vilket är när företag slår samman två 
helt olika system) 

(2) Partiell integrering (innebär att företag har prioriteringar baserade på att de viktigaste 
processerna i systemen är integrerade först och resterande lämnas till ett senare skede) 

(3) Samexisterande integrering (innebär att företag försöker bevara de olika systemen 
oförändrade och endast sammanbinda systemen när det är nödvändigt) 

• Vilken ambitionsnivå hade ni och varför? Hur gick ni tillväga? 
 

Följdfråga: Vilken ambitionsnivå anser du är mest lämplig? 
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Fråga 5: PROBLEM VID INTEGRERINGEN 

Problem kan uppstå vid en systemintegration när två företag går ihop och företagen har 
program och data från olika generationer.  

• Upplevde ni några sådana problem? På vilket sätt? 
 

Följdfrågor: 

1. Några andra problem värda att nämna? 
2. Vad gjorde ni för att lösa dessa problem? 

 

 

Fråga 6: ANVÄNDARNA 

En användares godkännande av ett informationssystem och datoriserade processer är 
beroende av om användaren upplever systemet som ett hot eller en tillgång. 

• Hur integrerades de anställda/användarna i utvecklingen av systemet? 
 

Följdfrågor:  

1. Hur upplevde de anställda systemintegrationen? 
2. Vilka problem skapades för de anställda vid användandet av informationssystemet? 
3. Vilka fördelar skapades för de anställda vid användandet av informationssystemet? 
4. Finns det något ni borde ha tänkt på såhär i efterhand vad gäller användarna? 

 

 

Fråga 7: CRM I ETT INFORMATIONSSYSTEM (dvs. den lagrade 
kundinformationen) 

• Vad har ni för typ av information om kunder lagrade? 
 

Följdfrågor: 

1. Hur använder ni er av kundinformationen ni har i systemet? 
2. Skulle du säga att ni lägger stor eller liten vikt på kundrelationer? 
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Fråga 8: KUNDINFORMATION 

När två system slås ihop, slås även kundinformationen ihop (dvs. CRM-delen). Enligt studier 
misslyckas nästan 70% av alla CRM-integrationer att ge det ekonomiska resultat som 
företagen hade räknat med och detta är till stor del på grund av bristen på flexibilitet, det vill 
säga att  kunna utföra olika arbeten och funktioner på ett effektivt sätt. Det vi menar med detta 
är att det har visat sig vara svårt att arbeta med ett fungerande CRM om det inte är tillräckligt 
anpassat till företagen. 

• Är ert kundsystem anpassat till er organisation? På vilket sätt? 
 

Följdfråga: Hur tar ni tillvara på den nya kundinformationen som tillkommer i och med 
sammanslagningar/förvärv? 

 

 

Fråga 9: VÄRDESKAPANDE 

Teorin framställer värdeskapande gällande sammanslagningar och förvärv som något positivt 
och gynnande för företagen. När företags system slås ihop kan en vinn-vinn-situation skapas 
där båda företagen tillsammans bidrar till mervärde. Mervärde kan tillkomma exempelvis med 
en större kundbredd och att mer personal får tillgång till systemet. På så vis leder detta till 
fördelar och värdeskapande för företagen. 

• Har systemintegrationen medfört värde dvs. givit något positivt för de företagen 
som slogs ihop/förvärvades? På vilket sätt? 

 

Följdfrågor:  

1. Skapade systemintegrationen mervärde dvs. positiva effekter för kunderna? På vilket 
sätt? 

2. Skulle ni säga att informationssystemets värde har ökat eller minskat i och med 
sammanslagningar och förvärv? 

 

 

Fråga 10: AVSLUTANDE FRÅGA 

• Har du någonting som du vill tillägga eller kommit på nu i efterhand av 
intervjun? Lärdomar? Erfarenheter? 
 
 
 
Vi tackar för din medverkan!
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