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1.	  INLEDNING	  
I detta inledande kapitel kommer vi börja med att presentera företagsekonomins 
utveckling samt en problemdiskussion som lett fram till vårt syfte och 
problemformulering. Vi kommer även att beskriva de begränsningar och avgränsningar 
vi gjort och avsluta med att definiera de ord som är frekvent återkommande för att 
underlätta förståelsen av viktiga begrepp.  
 

 
 

 

Figur 1. Kapitelöversikt över inledning. (Skapad av författarna 2013) 

1.1	  Ämnet	  företagsekonomins	  utveckling	  	  	  
Marknadsföring är ett brett begrepp som använts och tolkats på olika sätt genom åren 
och som än idag är i konstant utveckling. Till skillnad från många andra discipliner är 
marknadsföringskonceptet relativt ung och föddes så sent som tidig 1900-tal. Innan dess 
var delar som vi idag förknippar med marknadsföring såsom reklam och kundbehov inte 
ett självständigt ämnesområde. (Tufvesson, 2005, s. 27-28) Under 1950-talet började 
forskare inom marknadsföring uppmärksamma de psykologiska och känslomässiga 
aspekterna till skillnad från tidigare då fokus enbart låg på vilken nytta 
produkten/servicen gav kunderna (Quelch & Jocz, 2008, s. 828). Detta resonemang 
tydliggörs i boken The Practice of Management:  
 
“Fifty years ago the typical attitude of the American businessman towards marketing 
was that: The sales department will sell whatever the plant produces. Today it is 
increasingly: It is our job to produce what the market needs.” - Peter F. Drucker (1954, 
s. 38) 
     
Det var i samband med när ovanstående bok publicerades som marknadsföringen 
öppnade upp dörrarna för det vi idag kallar kundvärde. Under 1980-talet infördes 
begrepp inom marknadsföringen såsom intern marknadsföring och 
relationsmarknadsföring; och ett skifte inom marknadsföringen börjar förtydligas. 
Externa faktorer såsom globalisering och teknologiutveckling öppnar dörrarna för att nå 
ut till nya marknader och kunder. Samhället rör sig från att vara ett industrisamhälle till 
ett informationssamhälle. (Tufvesson, 2005, s. 54ff) 
	  
Begreppet marknadsföring hade en tydlig utveckling i det amerikanska samhället under 
början och mitten av 1900-talet medan den svenska ämnesutvecklingen inte är lika 
utpräglad (Tufvesson, 2005, s. 147). Professorer i Sverige hade en viktig roll för 
företagsekonomin, speciellt i början av 1900-talet vid starten av Handelshögskolan i 
Stockholm (HHS) då ämnet benämndes handelsteknik. Oskar Sillén var då landets enda 
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professor i ämnet på HHS och hade därmed en betydande position fram till 1934 då 
även Gerhard Törnqvist fick titulera sig professor i företagsekonomi. Törnqvist började 
undervisa i kurser inom försäljnings- och reklamproblem på HHS med motivationen att 
ämnet uppmärksammats vid de amerikanska handelshögskolorna. (Tufvesson, 2005, s. 
127ff) Den svenska forskningen kring marknadsföring och distributionsekonomi kom 
att vidareutvecklas under 1980-talet av Lars Mattson (Tufvesson, 2005, s. 167).  Denna 
forskning anser att den svenska forskarutbildningen inom marknadsföring är en 
generalistutbildning medan den amerikanska är mer specialiserad inom ett visst område. 
Detta har enligt honom präglat den svenska utvecklingen av ämnet i stor omfattning i 
kombination med en relativt liten svensk marknad. (Mattsson, 1982, s. 25)  
 
Fortsättningsvis, under 1990-talet kunde man tydligt se att marknadsföringen fått en 
tydligare managementinriktning samt att ämnesområdet påverkats av 
informationsteknologin, både i Sverige och internationellt (Gummesson, 2002, s. 3). På 
grund av den nya teknologin började företag individualisera marknadsföringen och nya 
begrepp började träda fram. Ett av begreppen som växte fram från marknadsföringen 
under 1990-talet är CRM, Customer Relationship Management som är det centrala 
konceptet i vår studie. CRM är ett begrepp som växt fram ur 
relationsmarknadsföringens strategier och lägger stor vikt på relationen mellan 
leverantör och kund. (Tufvesson, 2005, s. 58) Synsättet kring marknadsföring och 
hanteringen av det har genom tiden förändrats eftersom CRM genom åren haft stort 
inflytande på teorier kring marknadsföring (Kumar, Sunder & Ramaseshan, 2011, s. 
23).  
 
Konceptet CRM bygger på en strategi för minskade kostnader och ökad vinst genom att 
säkerställa kundlojaliteten. Genom att införa ett IT-baserat CRM system som samlar all 
information om en viss kund internt inom företaget som alla anställda kan ha tillgång 
till. När CRM ska implementeras i en organisation är det av stor vikt att inte enbart 
implementera ett IT-baserat CRM system utan att även ta hänsyn till att de berörda får 
stöd och hjälp att anpassa sig till det nya kundorienterade arbetssättet och den eventuella 
organisationskultursförändringen. (DestinationCRM, 2010; Kale, 2004, s. 42ff) Det är 
även av yttersta vikt att en tydlig kommunikation mellan ledning och medarbetare finns 
eftersom flertalet missyckade CRM-implementeringar utgår från företag som inte har en 
klar målbild av implementeringen, vilket ofta resulterar i försämrade kundkontakter 
(Kumar et al., 2011, s. 24). I vår studie har vi valt att se CRM som ett verktyg inom 
marknadsföring och att effektivisera kundhanteringen internt. För att skapa en mer 
innehållsrik förståelse har vi valt att bifoga en extra omfattande diskussion gällande 
företagsekonomins utveckling, se appendix 1. 

1.2	  Problemdiskussion	  	  
I dagsläget finns en hel del forskning inom CRM området, både inom produkt- och 
tjänsteföretag. Problemet med detta är att forskare idag är oense om hur man ska tolka 
begreppet, som en strategi, process, filosofi eller ett teknologiskt verktyg. Majoriteten 
av alla företag väljer synsättet CRM som ett verktyg där huvudfokus ligger på 
teknologin vilket också oftast leder till ett direkt misslyckande. (Dimitriadis & Stevens, 
2008, s. 497f; Zablah, Bellenger & Johnston, 2004 s. 279) Tidigare forskning har 
mestadels fokuserat på CRM utifrån ett perspektiv: ledning, medarbetare eller kunder, 
eller en kombination av ledning och medarbetare. Vi anser att en kombination av alla tre 
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är nödvändig för att se och förstå helheten utav CRM och dess effekt. Eftersom vår 
avsikt är att utföra en fallstudie på en specifik organisation från ledning till medarbetare 
och ut till kund är tidigare forskning inte applicerbar på vårt val av företag. Vår studie 
kommer att gå djupare in på konsultverksamheten inom teknikbranschen där kvaliteten 
av tjänster enligt Horner (1988, s. 35) bestäms av huruvida tjänsteleveransen möter 
kundernas förväntningar. Tjänstekvalitet bestäms således helt av vad ett företags kunder 
tycker är viktigt.  

Även Dimitriadis och Stevens (2008) menar att de studier som idag gjort inom CRM 
området genom ett kundperspektiv inte har integrerat kunders förväntningar på 
företagen. Forskarna menar även att studier där man tittar på kundernas förväntningar 
på relationen mellan företag och kund idag är minimal. Den forskning som gjorts 
bygger även på en separation mellan själva relationen och tjänstekvalitet i sin helhet. 
Här menar forskarna att detta skapar en förrvirring eftersom att kvalitet i tjänstesektorn 
oftast består av just relationer (Dimitriadis & Stevens, 2008, s. 506f). Även Keating, 
Rugimbana och Quazi (2003, 218f) menar att kunder till tjänsteföretag har svårt att 
skilja mellan tjänstens- och relationens kvalitet. En viktig faktor som också påverkar en 
kunds utvärdering av ett företag är företagets förmåga att åtgärda fel och brister, service 
recovery (Tax & Brown, 1998, s. 77). Enligt den forskning vi tagit del av finns litet 
skrivet om återkoppling tillbaka till kund trots när en tjänst varit av hög kvalitet. Vad 
händer efter en kund fått tjänsten levererad och betalat för den? Vilka rutiner jobbar 
företag med för att vara ett steg före kunden efter ett köp? Forskningen inom detta 
område handlar om att kunder blir lojala när ett företag tillfredställer deras behov vid 
det specifika köptillfället, vilket bidrar till en ökad återköpsintention (Söderlund, 2001, 
s. 36; Hellier, Geursen, Carr & Rickard, 2003, s. 1764f). 
 
Problem som uppstår för många företag i konsultbranschen är att det kan skilja flera år 
mellan kundernas återköp, vilket leder till gamla kundregister (Blombäck, 2013). Detta 
bidrar till att kundperspektivet kommer att bli mer relevant eftersom frågan om vilka 
kunder ett företag ska satsa på blir mer svårbesvarad. Detta i sin tur kan skapa problem 
eftersom företaget vi ska studera i dagsläget har flertalet kunder inom offentlig sektor 
där alla köp av tjänster går via anbud. I dessa fall kan inte kunden själv bestämma vilket 
företag som ska leverera tjänsten utan det är kostnaden som styr. Enligt lag om offentlig 
upphandling regleras nämligen köp som görs av myndigheter och organisationer som 
finansieras med allmänna medel (SFS 2007:1091, 13§). Med hänsyn taget till detta 
krävs hög kompetens och nödvändig information för att kunna leverera hög 
tjänstekvalitet. Kunder är således den viktigaste aspekten för företag att ta hänsyn till 
eftersom konkurrensen ökar. Det är därför av yttersta vikt att företag bildar en förståelse 
för hur kunder tänker och agerar för att kunna leva upp till deras förväntningar 
(Performance Associates Inc, 2007, s. 24; Wilson et al., 2008, s. 85).  

Studeras medarbetarna är det deras uppgift att leva upp till kundernas förväntningar och 
leverera utlovad tjänst. För att klara av arbetet krävs således motiverade anställda som 
ser sina arbetsuppgifter som meningsfulla (Thomas & Velthouse, 1990, s. 671). 
Motivation handlar om faktorer som formar individer i deras strävan att nå olika mål. 
Vad händer om dessa faktorer inte inte finns? Här är det viktigt att medarbetarna har en 
egen vilja att nå motivationen. Ledningen spelar dock en avgörande roll i processen 
eftersom ansvaret för att anställda är motiverade ofta ligger hos ledningen. Det är även 
ledningens värderingar som delvis formar de anställdas värderingar och som i sin tur 
skapar möjligheten till ett professionellt kundbemötande (Schein, 2004, s. 1f; Chatman 
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& Cha, 2003, s. 23). En förståelse för dessa tre perspektiv influerar och stärker således 
CRM tänket som kommer att vara det övergripande målet med vår studie.  

Företaget som vi ska studera i denna studie är teknikkonsultföretaget SWECO Systems 
AB i Umeå, ett helägt dotterbolag till SWECO koncernen. SWECO Systems är indelat i 
fyra grupper VVS, el, styr och brand vilka levererar tjänster till företagskunder. 
SWECO Systems har 23 kontor i Sverige med totalt 440 anställda.  

Tidigare marknadsanalyser visar att SWECO Systems har en låg grad av uppföljning 
efter utförd tjänst hos kund och det är vår tro att en CRM strategi kan förbättra 
återkopplingen. År 2002 utförde Bergenström och Nyberg en kvantitativ studie om 
kundens upplevelse av SWECO Theorells (nuvarande SWECO Systems) tjänstekvalitet 
på uppdrag av företaget. Studien visade att kunderna är nöjda med SWECO Systems 
tjänster och dess kvalitet men undersökningen visade ett något lägre betyg på 
kundvårdsdimensionen vilket innefattar uppföljning och återkoppling efter utförd tjänst 
(Bergenström & Nyberg, 2002, s. 56). År 2009 undersökte Jonsson SWECO Systems 
kundrelationer genom en kvantitativ studie på uppdrag av företaget. Studien visade att 
SWECO Systems bör ta hänsyn till kundernas behov och tänka långsiktigt på 
relationerna istället för transaktionellt (Jonsson, 2009, s. 54). Båda dessa tidigare studier 
rekommenderar framtida forskning inom respektive område av kvalitativ art 
(Bergenström & Nyberg, 2002, s. 58; Jonsson, 2009, s. 54).  

Vår studie är baserad på ett företag där ett egetutvecklat CRM-system redan finns 
tillgängligt, Theo Marknad, men som inte används i rätt syfte. Detta i kombination med 
CRM:s framfart i konsultbranschen och samtal med filialchef Kjell Blombäck på 
SWECO Systems i Umeå ser vi som en tydlig möjlighet att öka tjänstekvaliteten där 
kundrelationen är en viktig aspekt genom användandet av en CRM-strategi. Vidare är 
CRM-implementeringar och underhållet av systemen inte en billig investering för 
företag. Systemet Theo Marknad utvecklades för omkring tio år sedan och kostade 
ungefär 250.000 kr att ta fram. SWECO Systems faktureras varje år av en IT-avdelning 
som ansvarar för hanteringen av alla databasuppgifter på ungefär 50.000 kr/år. 
(Malmberg, 2013) Olyckligtvis ser många företag CRM som ett modeord där man 
egentligen inte förstår innerbörden (Peppers & Rogers, 2004, s. 6f), vilket även kan vara 
fallet för SWECO Systems. Vidare visar även statistiken över användandet av Theo 
Marknad väldigt låg användningsgrad. Exempelvis är det endast 36 % av konsulterna 
inom SWECO Systems i Umeå som mellan den första januari och 24 april 2013 
registrerat en eller flera kundmöten. Kostnaderna för Theo Marknad, den låga statistiken 
över registrerade kundmöten, resultat från tidigare studier på företaget, CRM 
misslyckanden i allmänhet samt tidigare forskning inom ämnet bidrar till att vi finner 
detta område värt att studera. 

1.3	  Problemformulering	  
 
Hur kan en ökad förståelse och kunskap om CRM öka graden av tjänstekvalitet utifrån 
lednings, medarbetares och kunders perspektiv?  
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1.4	  Syfte	  	  
Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur ett tjänsteföretag 
såsom SWECO Systems bör integrera CRM för ökad tjänstekvalitet. Vi avser att 
genomföra en studie för att förtydliga anledningarna till varför det nuvarande IT-
baserade CRM systemet, Theo Marknad inte används. Vidare skall befintliga teorier 
som beskriver hur ledning och medarbetare bör agera för ökad effektivitet internt och ut 
mot kund diskuteras. Vi kommer även att kartlägga kundernas tolkning av 
tjänstekvalitet och tillfredställelse samt deras syn gällande SWECO Systems nuvarande 
tjänstekvalitet. Detta för att skapa en ökad teoretisk förståelse för ämnet CRM samt att 
förtydliga ämnets vikt för företag och aktörer i tjänsteföretags-branschen i allmänhet. 

Genom att förklara de tre olika perspektiven: kunder, ledning och medarbetare vill vi 
visa vikten av alla tre perspektivens involvering i företagets verksamhet för att kunna ge 
incitament till en utveckling av CRM på SWECO Systems.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Egenbearbetad modell över relationen kring de tre perspektiven och CRM. 
(Skapad av författarna 2013) 

1.5	  Begränsningar	  	  
Samtidigt som företag och organisationer blir mer globala idag, hårdnar konkurrensen 
mellan företagen. Därför blir värnandet av kunder viktigare än någonsin. Eftersom vi 
båda läser civilekonomprogrammet med inriktning management och har ett stort 
intresse för tjänsteföretag avgränsades uppsatsen till detta område. Vi ska i denna studie 
undersöka Customer Relationship Management på SWECO Systems i Umeå som 
omfattar konsultområdena VVS, EL, styr och brand. Vi kommer således inte att 
fokusera på övriga bolag inom koncernen. Vi kommer heller inte att studera de 22 
övriga kontoren i Sverige. Denna begränsning gjorde vi med hänsyn taget till vår 
tidsram och de ekonomiska resurser vi har att tillgå, men också på grund av att 
problemet uppdagades på SWECO Systems kontor i Umeå vilket bidrar till ett större 
intresse för studien från det kontoret.  
 
De teorier vi har valt att använda avser att definiera kundperspektivet, 
medarbetarperspektivet samt ledningsperspektivet. Teorierna kräver att kunderna har en 
uppfattning om SWECO Systems och deras tjänster samt att medarbetarna har tillgång 
till CRM-systemet Theo Marknad. Detta resulterar i att en begränsning till dessa 
respondenter är nödvändig. Oftast beskrivs CRM som ett IT-baserat system som samlar 
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information om kunder internt inom företaget. Vi har i denna studie valt att inte 
fokusera på själva tekniken bakom systemet utan vi kommer att lyfta fram de delar som 
vi anser vara viktiga för att förstå vikten av CRM. 

1.6	  Definitioner	  
Attribuering: “Inom socialpsykologin den vardagliga förståelse av en persons beteende 
som man får genom att ange en orsak i den yttre situationen eller hos personen (NE, 
2013).”  
 
CRM: Customer Relationship Management beskrivs som en kombination av tre olika 
faktorer, människor, processer och teknologi där företag strävar efter att få en bredare 
förståelse för sina kunder samt långvariga relationer (Chen & Popovich, 2003, s. 672). 
 
Empowerment: Används ofta vid undervisning för att stärka personers möjlighet att bli 
mer självständig och kunna formulera sina egna mål (NE, 2013). I vår studie använder 
vi begreppet empowerment som en lösning för att öka den inre motivationen. 
 
Feedback: Med feedback menar vi den psykologiska definitionen där en individ 
tilhandahåller direkt information om sina handlingar och prestationer (NE, 2013). 
 
Kundperspektiv: Med kundperspektivet menar vi de kunder som SWECO Systems 
jobbar med samt hur kunderna upplever att SWECO bemöter dem, graden av 
tjänstekvalitet och återkoppling efter genomförd tjänst. Här inkluderas flertalet faktorer, 
såsom word-of-mouth, tjänstekvalitet, förväntningar och kundtillfredställelse. 
 
Ledningsperspektiv: Med ledningsperspektivet menar vi de som är ansvariga för 
införandet av CRM, med andra ord kontorscheferna. Här inkluderas faktorer som 
feedback, kommunikation och organisationskultur då detta ligger till grund för 
motivation.   
 
Medarbetarperspektiv: Med medarbetarperspektivet menar vi alla anställda som har 
tillgång till THEO Marknad, SWECO Systems CRM system. I detta perspektiv är 
motivation en stor avgörande faktor i vår studie då det ligger till grund för en ökad 
kundorientering. 
 
Motivation: Motivation handlar om faktorer som formar individers beteende i deras 
strävan efter att nå olika mål och motivationsteorier behandlar varför vi gör vissa saker 
hellre än andra (NE, 2013). 
 
SWECO Systems AB: SWECO är idag indelat i olika bolag där ingenjörer, arkitekter 
och miljöexperter jobbar tillsammans för ett mer hållbart och växande samhälle. 
Verksamheten bedrivs av mindre teknikkonsultföretag som är helägda dotterbolag där 
SWECO Systems ansvarar för VVS, el, styr och brand. (Gårdlund, 2012; Blombäck, 
2013) 
 
Theo Marknad: SWECO Systems Customer Relationship Management (CRM) 
system. 
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Tillfredställelse: Är en positiv känsla som uppkommer efter att en individ har uppnått 
det som individen förväntade. (NE, 2013). 
 
Tjänstekvalitet: Med tjänstekvalitet menar vi kvaliteten på SWECO Systems tjänster 
som dem levererar till sina kunder, både före och efter ett projekt. Vi vill ta reda på 
hurvida ett stark kundfokus påverkar tjänstekvaliten sett från kundensperspektiv. Därför 
ämnar vi i denna studie att även inkludera faktorn återkoppling tillbaka till kund efter 
genomförd tjänst då den är av stor vikt när en kund utvärderar sin relation till ett 
företag. 
 
Uppgiftsbedömningar: Förändringar i de kognitiva variablerna såkallade 
uppgiftsbedömmningar bestämmer de anställdas inre motivation för att utföra 
arbetsrelaterade uppgifter/aktiviteter. 
 
Word-of-mouth: En marknadsföring strategi där nöjda kunder pratar gott om ett köp 
eller en butik medan en missnöjd kund gör det motsatta. 
 
Återkoppling: I denna studie syftar återkoppling till de rutiner ett företag jobbar kring 
för att utvädera ett avslutat projekt. Detta i hopp om att stärka relationen till kunden som 
i sin tur kan bidra till en ökad upplevd tjänstekvalitet. 
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2.	  Metod	  
Följande kapitel kommer att behandla de vetenskapliga utgångspunkter vi har valt att 
följa. Kapitlet kommer bland annat redogöra för vår kunskapssyn, vetenskapssyn samt 
forskningsansats. Vi kommer även att presentera vårt perspektiv och vår förförståelse 
som kan ha påverkat vår studie. Avslutningsvis kommer sekundärkällor och vår 
källkritik emot dessa att diskuteras.  

 
 
 

 

Figur 3. Kapitelöversikt över metod. (Skapad av författarna 2013) 

2.1	  Ämnesval	  
Under vår tid på Handelshögskolan i Umeå har vi båda erhållit kunskap inom en rad 
företagsekonomiska ämnen och valt att rikta in oss på en kombination av management 
och marknadsföring. Inblicken vi erhållit i dessa ämnen har lärt oss att analysera 
teoretiska koncept utifrån olika perspektiv och synsätt med syftet att skapa en 
helhetsförståelse för hur företagsprocesser fungerar i praktiken. Genom utbildningen har 
vi funnit ett gemensamt intresse för människor och hur de påverkar samt motverkar 
olika strategier. 
 
Dagens konkurrens om kunder hårdnar allt mer och det blir viktigare för företag att 
stärka relationen med befintliga kunder samt kontinuerligt attrahera nya. Under en av 
våra kurser på avancerad nivå kom vi i kontakt med SWECO, ett teknikkonsultföretag 
med totalt 7800 anställda i koncernen genom en gästföreläsning. När det sedan var dags 
för examensarbete valde vi att gå in på linkedstudent.se, en tjänst av Umeå universitet 
där företag bland annat anmäler sitt intresse för examensarbeten. På hemsidan hittade vi 
ett uppdrag från SWECO Systems i Umeå och valde att kontakta ansvarig filialchef 
Kjell Blombäck. Efter ett kortare möte kom vi överens om att fokusera på Customer 
Relationship Management, CRM. Dels eftersom uppdragsgivaren Blombäck upplever 
en användningsbrist utav deras nuvarande IT-baserade CRM system Theo Marknad.  
Samt dels på grund av att den feedback konsultföretaget fått angående deras 
återkoppling efter utförd tjänst till kund, stundtals upplevts bristfällig. Eftersom att 
CRM är ett väldigt brett område valde vi att integrera tre perspektiv, kunder, 
medarbetare och ledning för att få en djupare förståelse för ämnet. Vidare valde vi också 
att ta med faktorn tjänstekvalitet eftersom det är en avgörande faktor för 
kundtillfredställelse i tjänstesektorn. 
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2.2	  Förförståelse	  
Customer Relationship Management är ett begrepp som inkluderar många olika delar, 
ledarskap, ekonomi och marknadsföring. Vid implementering av CRM bör alla delar 
och avdelningar samspela för att lyckas med processen. Med dessa olika element i 
åtanke har vi båda funderat kring hur vår egen förförståelse kan påverka vår studie. Vår 
förförståelse inkluderar våra livserfarenheter, kunskaper och synsätt som vi har format. 
Eftersom våra erfarenheter kommer att påverka det vi gör i vår studie är det viktigt att 
dessa lyfts fram för att tydliggöra våra val och se den empiriska verligheten korrekt 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 
 
“Under min tid på Umeå universitet har jag fått en större insyn i företagsekonomiska 
ämnen genom studier och arbetslivserfarenhet med mestadels fokus på marknadsföring, 
service och ledningsfrågor. Jag har tidigare arbetat i England och studerat i Belgien 
vilket har bidragit till en praktisk förståelse för kulturella skillnader på en arbetsplats 
och i sociala sammanhang. Vidare har min tid som gymnastiktränare skänkt mig 
ledarskapserfarenhet och insikter om hur viktigt det är att motivera människor för att 
uppnå en målsättning. Detta tillsammans med mina teoretiska studier inom 
ledarskapsområdet har stärkt min förståelse inom ämnet. Avslutningsvis har mina 
övriga arbetslivserfarenheter i praktiken främst varit kundfokuserade och mina 
teoretiska riktade mot strategi, ledarskap och marknadsföring.” - Shabnam Shahedi 
 
“Jag har under mina studier på Umeå universitet tillsammans med mina 
arbetslivserfarenheter fått en bredare förståelse för företagsekonomi där ledning och 
marknadsföring har varit de mest aktuella ämnena, både teoretiskt och praktiskt. Under 
min utbildning har de teoretiska delarna varit mer belysta och mina 
arbetslivserfarenheter har i sin tur gett mig möjligheten att testa teorin i praktiken. Jag 
har tidigare skrivit en kandidatuppsats inom ämnet marknadsföring där jag undersökte 
vilka effekter en IKEA- etablering kan ha gentemot övriga handelsområden på en ort, 
utifrån konsumenters uppskattade lojalitet. Ett arbete med inriktning mot kunder, 
strategier och effekter av lojalitetsförändringar. Mina erfarenheter kring detta kan 
givetvis påverka min tolkning på kundperspektivet i vår undersökning.” - Anton Barsk 
 
Med våra egna erfarenheter i åtanke är det viktigt för dig som läsare att förstå att 
litteraturen vi läser och intervjuerna vi gör kan tolkas på många sätt. Eftersom CRM är 
ett marknadsorienterat ämne är det möjligt att vi under de kurser vi läst i ämnet redan 
har en bild av att kunden bör vara i centrum. Det är även av vikt att själva konceptet 
CRM är ett relativt nytt begrepp för oss och att de artiklar och böcker vi läser kan 
komma att påverka våra kritiska tolkningar. Hur mycket litteraturen inom ämnet 
kommer att influera våra kritiska tolkningar är dessvärre svårt att bedöma på förhand, 
därför lämnar vi över fastställandet gällande detta till dig som läsare. 

2.3	  Metodval	  	  
Det finns två olika undersökningsmetoder som forskare kan använda sig av när det 
kommer till insamling av data, kvalitativ och kvantitativ. Skillnaderna mellan 
metoderna är enligt forskare otydlig och för att avgöra vilken som är lämpligast ska 
forskaren med noggrannhet väga in problemformuleringen och syftet (Patel & 
Davidson, 1991, s. 12f). I den kvantitativa forskningen betonar forskare kvantifiering 
när det kommer till insamling och analysering av datan. Forskare som använder denna 
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metod försöker således finna data som kan registreras mätas. Syftet är även att kunna 
generalisera svaren man erhåller från undersökningen som oftast består av enkäter med 
fasta svarsalternativ, vilket resulterar i begränsad information. (Jacobsen, 2002, s. 43; 
Bryman, 2011, s. 39f) Enligt Klausen (2006) får denna metod ofta kritik för att den inte 
bidrar med djupare förståelse kring de åsikter respondenterna har, ”[...] då riskerar man 
att gå miste om avgörande nyanser [...]” (Klausen, 2006, s. 173). Den kvantitativa 
studien passar därför in på undersökningar där svaren grundas i ekonomiska och 
demografiska omständigheter (Klausen, 2006, s. 173). Om vi väljer att genomföra vår 
studie med en kvantitativ metod, skulle vi inte kunna uppnå syftet med studien. Detta 
eftersom kunders tolkningar samt tydliga anledningar till varför systemet inte används, 
inte kommer att framgå. Inom den kvantitativa forskningen krävs en bred kunskap inom 
forskningsområdet och frågor som konstrueras är oftast förenklade, vilket i sin tur leder 
till otillförlitliga svar som respondenten kanske inte står för (Jacobsen, 2002, s. 150).  
 
Den kvantitativa metoden blir således inte gynnsam för vår studie då vårt syfte är att få 
en bredare förståelse för CRM i ett företag som redan har ett CRM system. Vi kommer 
som tidigare nämnt inte fokusera på teknologin bakom systemet utan mer på hur 
ledningen, medarbetarna och kunderna tänker och agerar kring kundstrategier och 
tjänstekvalitet. Den kvalitativa metoden är mer gynnsam i vår studie eftersom den 
lägger mer fokus på verbala metoder snarare än statistiska metoder och kvantifiering 
(Patel & Davidson, 1991, s. 12f). Jacobsen (2002) menar att skillnaden mellan 
kvantitativ och kvalitativ metod idag är otydlig för många. Men framförallt är 
skillnaden att en kvalitativ metod ger en mer varierad bild av ett sammanhang medan en 
kvantitativ metod bidrar till en mer fragmenterad avsmalnande bild. (Jacobsen, 2002, s. 
45ff) Den varierande bilden är den vi är ute efter då vi vill få in alla tre olika perspektiv 
och inte endast hur företaget i fråga ställer sig kring konceptet.  
 
I vår studie har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden eftersom den bäst 
kommer att besvara vår problemformulering och ge oss mer utrymme för tolkningar. Vi 
kommer att utföra detta genom djupintervjuer som oftast används vid denna metod men 
också eftersom att den är förenlig med den subjektiva verklighetsyn vi kommer att 
redogöra för i kunskapssynen under kommande avsnitt. (Bryman, 2011, s. 36ff; 
Klausen, 2006, s. 173f) Nackdelarna med vår undersökningsmetod är givetvis vår egen 
påverkan som är större än vad den skulle ha varit ifall undersökningen var av kvantitativ 
art. Inom kvalitativ forskning kan också en såkallad intervjuareffekt uppstå som bidrar 
till felaktiga resultat från respondenter. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 113). 

2.4	  Kunskapssyn	  	  
Ontologi eller kunskapssyn väcker frågor kring en forskares antaganden kring den 
verklighet som ska undersökas (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s. 130). Eftersom 
att syftet med denna studie är att skaffa en bredare förståelse för Customer Relationship 
Management genom att integrera tre perspektiv inom konceptet och att identifiera 
huruvida en bättre förståelse kan leda till högre tjänstekvalitet, kommer vi att göra en 
fallstudie på konsultföretaget SWECO Systems i Umeå. Fallstudier är en strategi att 
föredra när man ska undersöka något där man som forskare har relativt liten kontroll 
över ett fenomen och när forskare lägger fokus på verkliga sammanhang. Studierna är 
också lämpliga när forskaren ska studera en mindre del av verkligheten. 
Forskningsfrågorna brukar oftast också innehålla orden “hur” eller “varför”, för att 
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lättare få till en beskrivande eller förklarande studie. (Yin, 2003, s. 1; Ejvegård, 2003, s. 
33) Vår studie kommer att framställa ett resultat där fokus ligger på hur ledningen och 
medarbetarna kan påverka och arbeta med CRM strategin på företaget SWECO Systems 
i Umeå, den mindre delen av verkligheten. Detta i hopp om att öka kundorienteringen 
där kunderna kommer att uppleva SWECO Systems ännu bättre.  
 
Ovanstående diskussion leder oss således in på en subjektiv verklighetsuppfattning även 
kallad konstruktionism som oftast används vid en kvalitativ undersökningsmetod. 
Subjektivismen är en verklighetssyn som syftar till att aktörernas uppfattningar och 
handlingar formar verkligheten. Vetenskapssynen kopplas oftast samman med studier 
där forskare vill förklara kunskapens förhållande till sociala händelser. (Bryman, 2011, 
s. 36ff) Den information vi får ut från intervjuerna är information som måste tolkas och 
som kommer att påverkas av oss som forskare. Med andra ord kommer det resultat vi 
får ut av studien inte vara identiskt med andra forskares resultat vid liknande studier. 
 
Motsatsen till den subjektivistiska verklighetsuppfattning kallas för objektivism. 
Objektivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och förespråkar att forskare inte kan 
påverka sociala händelser. Forskare som antar denna verklighetsuppfattning håller 
således ett neutral förhållningssätt genom studien. (Bryman & Bell, 2005, s. 33) 
Eftersom vi i vår studie vill lyfta fram ledningens, medarbetarnas och kundernas 
personliga syn på CRM och tjänstekvalitet anser vi att den objektiva verklighetssynen 
inte passar vårt syfte.  
 
Vår subjektivistiska ontologi och vår vilja att nå en bättre förståelse av det komplexa 
sociala fenomenet CRM, styrker vårt val av en fallstudie. Anledningen till att vi inte 
valt andra tillvägagångssätt så som experiment, historisk forskning och analyser grundar 
sig först och främst i vår problemformulering och vårt syfte. Men också eftersom 
fallstudier till skillnad från övriga tekniker är lättare att använda sig av när forskare ska 
studera en nutida händelse med möjligheten att kunna intervjua personer i fråga. Idag är 
CRM frågan ett aktuellt problem hos SWECO Systems och vi har möjlighet att 
intervjua personer som varit med från start då CRM systemet Theo Marknad 
implementerades. Vidare eftersom vi i vårt syfte har skrivit att vi vill skapa en bredare 
förståelse för CRM och inte att vi vill förklara konceptet blir fallstudier väldigt 
användbart (Yin, 2003, s. 5ff; Ejvegård, 2003, s. 34). Yin (2003) menar också att 
datainsamlingen i en fallstudie är den största fördelen eftersom att informationskällorna 
forskare kan använda sig av är åtskilliga. Informationskällorna vi har använt oss av är 
främst våra egna erfarenheter, vetenskapliga artiklar och intervjuer. SWECO Systems 
intranät och företagets interna dokument räknas också hit, men informationskällor som 
dessa har vi granskat försiktigt då de kan vara felaktiga och missvisande (Yin, 2003, s. 
85ff). 

2.5	  Vetenskapssyn	  	  
För att få en större förståelse för CRM och besvara vår problemformulering kommer vi 
som tidigare nämnt att tolka den information vi får ut från intervjuerna. Vårt syfte är 
inte att nå definitiv kunskap utan våra intentioner är snarare att studera mindre delar av 
verkligheten, i vårt fall SWECO Systems i Umeå och relatera dessa delar till hela 
verkligheten, resterande konsultbolag. Vi kommer därför använda oss ut av ett 
hermeneutiskt förhållningssätt (Patel & Davidson, 1991, s. 25f; Alvesson & Sköldberg, 
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2009, s. 91ff). Vi har inte för syfte att hitta en exakt sanning genom våra intervjuer utan 
snarare få en förståelse genom våra tolkningar av ledningens, medarbetarnas samt 
kundernas syn på CRM och tjänstekvalitet. Vårt syfte är heller inte att generalisera 
resultatet till andra kontext, något som är förknippat med positivismen. Enligt 
positivismen gör man observationer som är generaliserbara och dessa grundas i 
lagbundenhet (Saunders et al., 2012, s. 134). 
 
Då målet med denna studie är att undersöka ifall en ökad förståelse för CRM kan öka 
graden av tjänstekvalitet mellan kund och företag blir hermeneutiken ett naturligt val för 
oss. Inom hermeneutiken ligger en forskares intresse i att skapa djupare en förståelse för 
något samtidigt som forskaren agerar utifrån tolkningsbara intentioner och avsikter. 
Vidare skall också forskaren hantera forskningsobjektet subjektivt, vilket leder till att 
forskarens egna värderingar, tankar och känslor kan påverka studien (Patel & Davidson, 
1991, s. 26f). Studien kan ha påverkats av vår subjektivitet på aspekter som 
intervjufrågornas utformning, vår förförståelse samt vår tolkning av empirin. 
 
Vi har under intervjuerna försökt hålla våra egna värderingar åt sidan även fast det 
tidvis varit svårt, men enligt vår kunskapssyn avser vi heller inte att hålla oss helt 
objektiva (Saunders et al., 2009, s. 119). Inom positivismen har man som forskare ett 
objektivt förhållningssätt och ett syfte att framställa hypoteser och senare testa dessa 
(Bryman, 2011, s. 30). Vi anser att förutbestämda hypoteser inte kommer att passa in i 
vår studie eftersom vi är ute efter en större förståelse av respondenternas känslor och 
tankar kring CRM. Då vi valt att göra en fallstudie på SWECO Systems där resultat från 
intervjuerna kommer att tolkas och analyseras utifrån teorin, kommer vår studie således 
inte att vara replikerbar i samma grad för andra forskare som den hade varit ifall studien 
hade varit av kvantitativ art. 

2.6	  Forskningsansats	  	  
För att studera vårt valda område djupare har vi utgått ifrån teorier kring CRM, ledning, 
motivation och kundnöjdhet. Därefter har vi genererat en frågeställning som vi har för 
avsikt att besvara. Enligt forskare finns det två olika uppfattningar en forskare kan ha 
när det kommer till vilket förhållningssätt en forskare väljer att ha mellan teori och 
empiri, deduktivt och induktivt. Vår forskningsansats blir en deduktiv ansats då vi utgår 
från teorin för att förklara empirin. (Bryman, 2011, s. 26; Johansson- Lindfors, 1993, s. 
54f) 
 
Generellt sett relateras kvalitativ forskning till induktiv ansats och kvantitativ forskning 
till deduktiv ansats. Detta eftersom forskare som använder en kvantitativ forskning 
oftast har en objektiv verklighetsuppfattning och forskare som använder kvalitativ 
forskning har en subjektiv verklighetsuppfattning (Johansson-Lindfors 1993, s. 55f). 
Eftersom att vårt intresse ligger i att få en bredare förståelse av CRM genom att lyfta 
fram ledningens, kundernas och medarbetarnas syn på konceptet så anser vi inte att en 
induktiv ansats passar in i vårt syfte. Undersökningen kommer att göras utefter en 
fallstudie på SWECO Systems eftersom fallstudier är mest lämpad när man som 
forskare lägger fokus på verkliga sammanhang (Yin, 2003, 5ff ).  
 
Hade vi valt att utgå från empirin med ett syfte att generera ny teori hade vår ansats 
blivit induktiv (Alvesson & Sköldberg, 2009, s. 4f). När forskare utgår från en induktiv 
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Kunskapssyn
- Objektivism
- Konstruktionism

Vetenskapssyn 
- Positivism
- Hermeneutik

Ansats
- Deduktiv
- Induktiv

Konstruktionism DeduktivHermeneutik

ansats är syftet att hålla sig teorineutral eftersom forskaren utgår från verkligheten i 
hopp om att utveckla nya teorier. Enligt forskare kallas denna ansats för upptäckandets 
väg, men eftersom att vi inte avser att generera ny teori eller vara teorineutrala kommer 
vi således inte välja denna ansats (Hyde, 2000, s. 83; Holme, Mange & Solvang, 1997, 
50f). 

	  

	  
	  

	  

	  

	  
 
Figur 4. Metodschema. (Skapad av författarna 2013) 

2.7	  Perspektiv	  
För att beskriva det synsätt och de utgångspunkter vi som forskare har brukar forskares 
perspektiv klargöras (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 62). I denna studie kommer vi att 
undersöka vilken förståelse och kunskap som finns inom Customer Relationship 
Management där vårt fokus ligger ligger på alla tre olika perspektiv, ledningen, 
kunderna och medarbetarna. Studien kommer till största del vara baserad på en 
fallstudie på SWECO Systems i Umeå och det är således deras ledning, kunder och 
medarbetare som utgör grunden för studien. Efter sammanställningen av studien har vi 
för avsikt att komma med incitament till SWECO om hur de ska jobba med CRM för att 
öka förståelsen och förhoppningsvis effektiviteten i organisationen. Eftersom att vi 
skriver på uppdrag av SWECO Systems i Umeå har vi antagit ett förtagsperspektiv där 
vi inkluderar olika intressenter. 

2.8	  Litteratursökning	  
Att göra en genomgående litteratursökning är av stor vikt för att ta reda på vilka 
områden som tidigare har forskats om och för att undvika risken att replikera en tidigare 
studie. Vidare ökar en väl genomförd litteraturstudie trovärdigheten för forskarna. Vid 
en litteratursökning är det av stor vikt att forskare inte enbart upprepar tidigare teorier 
utan även kritiskt granskar dessa (Bryman, 2011, s. 97) vilket vi gör i den mån det är 
möjligt. 
 
Då vi anser att användandet av relevanta och tillförlitliga teorier samt artiklar är 
grundläggande för en bra studie, valde vi att lägga ner lite extra tid på denna del. Vi 
började littertursökningen genom att via Umeå universitets bibliotek söka i olika 
databaser efter böcker och artiklar inom området. Vi använde oss utav ALBUM för att 
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hitta böcker och kurslitteratur samt databaserna EMERALD och Business Source 
Premier för att hitta vetenskapliga artiklar. Relevansen i litteraturen avgjordes av vilka 
författare som skrivit den, vilket år den blivit publicerad och om den blivit granskad 
samt refererad av andra forskare. För att försäkra oss om att artiklarna varit granskade 
av andra forskare använde vi endast artiklar som var “Peer reviewed”, en sökfunktion 
som finns tillgänglig i de olika databaserna.  
 
Det svåra för oss med litteratursökningen var att vi var tvungna att hitta de mest 
relevanta artiklarna inom CRM, ledarskap, medarbetare och kunder, vilket resulterade i 
att vi fick göra flertalet sökningar. För att hitta de mest användbara teorierna började vi 
med att söka på begreppet Customer Relationship Management men insåg ganska 
snabbt att sökordet var alldeles för brett eftersom det resulterade i 62.707 träffar. För att 
få ner antal träffar sökte vi på förkortningen CRM men fick endast ner det till 38.099 
träffar. Vi började då fundera på vad vi egentligen ville veta om CRM och kom fram till 
att vi borde fokusera på implementeringen. Vi sökte därför på CRM + implementation 
och fick 656 träffar. Vi försökte minska träffarna genom att lägga till ordet efficiency 
och sökte därför på “Customer Relationship Management” + “implementation” + 
“efficiency”och fick 28 träffar. Här hittade vi 9 intressanta artiklar och 5 kom att 
användas i vår studie. Vi valde även att söka på orden CRM + people + understanding 
för att bredda vårt sökfält och fick 18 träffar, varav tre intressanta som också kom till 
användning. 
 
Efter att vi tagit del av de artiklar vi hittade under vår sökprocess inom området CRM 
valde vi att söka på nytt för att få fler artiklar riktade mot ledarskap och medarbetare. Vi 
valde vi då att utgå från sökord som kommunikation och tillfredställelse. Detta eftersom 
vi anser att våra erfarenheter från tidigare kurser vid universitetet, har gett oss den 
kunskap vi behöver inom området. Vi sökte därför på communication + employee 
satisfaction men fick hela 3.166 träffar. Vi valde att minska antalet träffar genom att 
söka på “internal communication” + “employee satisfaction” och fick då ner det till 22 
träffar. Av de 22 artiklarna var 7 stycken intressanta för oss men endast två kom till 
användning. Eftersom vi visste att feedback är viktigt inom ledarskap valde vi även att 
göra en sökning inom det området. Vi sökte på orden feedback culture men fick 3.876 
träffar och valde att lägga till ordet orientation och fick ner det till 107 träffar. Tillsist 
skrev vi även in management och sökte på feedback culture + orientation + 
management och fick 27 träffar, varav sex var intressanta men bara en kom att 
användas.  
 
Slutligen gjordes en sökning inom kundperspektivet med ordet customer satisfaction 
med hela 77.383 träffar. Vi försökte smalna av sökningen genom att inkludera ordet 
loyalty, vilket resulterade i 7.889 träffar. Vi skrev då även in ordet store image och 
sökte på customer satisfaction + loyalty + stor image och fick ner det till 87 träffar. 
Slutligen använde vi även ordet customer relationship och sökte på customer 
satisfaction + loyalty + stor image + customer relationship och fick ner det till 27 
träffar, varav sju intressanta och två kom till användning.  
 
Kundperspektivet är det perspektiv som vi har mest erfarenhet inom och möjligen den 
del som kanske påverkas mest av våra tidigare erfarenheter. Alla våra använda artiklar 
kommer inte från vår egen litteratursökning utan genom de artiklar vi fann och använde. 
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Dessa är artiklar är frekvent refererade av andra forskare varav vi ansåg att de även var 
relevant för vår studie.  
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 
Figur 5. Modell över litteratursökningen. (Skapad av författarna 2013) 

2.9	  Val	  av	  teori	  
Syftet med de teorier vi har valt ut är att få en ökad kunskap för hur olika koncept 
relaterar till varandra. Enligt Patel och Davidson (1991) är teorier bilder av 
sammanhängande enheter vilka förklarar den empiriska datan. En forskare har till 
uppgift att hitta, undersöka och klargöra för de teorier som ligger till grund för den 
empiriska studien, den verklighet som ska studeras (Patel & Davidson, 1991, s. 19f). 
När vi inledde sökandet efter relevanta teorier började vi först med att läsa artiklar om 
begreppet Customer Relationship Management för att ganska snabbt få en 
grundläggande förståelse för ämnet. Vi insåg snabbt att begreppet är ett verktyg 
anpassat för ledningen med förhoppningen att stärka kundrelationer. Allt eftersom vi 
läste artiklar började vi också förstå att olika forskare tolkade CRM lite annorlunda. De 
mest refererade forskarna inom ämnet hade dock några gemensamma faktorer, såsom 
kundtillfredställelse, kommunikation, konkurrens och kompetens integrering.  
 
Vi har valt i nedanstående tabell att sammanfatta vilka faktorer som respektive forskare 
anser påverkas av CRM. Vi kommer således att grunda våra valda teorier i de mest 
förekommande faktorerna där vi även valt att inkludera faktorer som word-of-mouth, 
motivation, organisationskultur och ledarskap etc. Anledningen till att vi väljer att 
behandla teorin word-of-mouth i denna studie är främst för att SWECO Systems idag 
har flertalet kunder inom den offentliga sektorn (Blombäck, 2013). Alla myndigheter 
och organisationer som finansieras av offentliga medel måste följa lagen om offentlig 
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CRM Kundtillfredställelse Kommunikation Konkurrenskraft Kompetens	  integrering	  
Finnegan	  &	  Currie	  (2010) X X
Schierholz	  et	  al	  (2007) X X
Jain	  &	  Bagdare	  (2011) X X X
Fayerman	  (2002) X X X
Parvatyiar	  &	  Sheth	  (2002) X 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X

upphandling (LOU) (SFS 2007:1091, 13§). I vår studie betyder detta att kunder som 
SWECO Systems utför tjänster åt i många fall inte valt Systems som leverantör.  
 
Vidare är ovan nämnda faktorer av vikt för att få en ännu bredare förståelse för alla tre 
valda perspektiv, vilket är viktigt på grund av komplexiteten av CRM. Dessa perspektiv 
omfattar teorier kring området kundnöjdhet, kundlojalitet, ledarskap och motivation. 
Medarbetarperspektivet är viktigt att inkludera eftersom att majoriteten av misslyckade 
CRM implementeringar orsakas av en neglegering av anställda och deras intressen. Alla 
våra valda teorier är således viktiga för att förstå sambandet mellan perspektiven, CRM 
och tjänstekvalitet. Vi är väl medvetna att det finns flertalet teorier som behandlar de tre 
perspektiven men på grund av tid och den omfattning studien kommer att få valde vi 
därför att avgränsa oss. När det gäller teorin kring tjänstekvalitet valde vi att förlita oss 
på Grönroos då han är flitigt refererad av andra forskare. 
 

Figur 6. Modell över faktorer som påverkas av CRM. (Skapad av författarna 2013) 

2.10	  Sekundär	  data	  &	  Källkritik	  av	  sekundärakällor	  
Intentionen med vår datainsamling var att hitta information i artiklar och tidigare 
forskning kring Customer Relationship Management. Som regel talas det om två olika 
sorters data forskare använder sig av vid forskning, primär och sekundär. Den primära 
datan är den data vi kommer att samla in själva genom våra intervjuer medan den 
sekundära består av tidigare forskning. Den sekundära datan är data som andra forskare 
vid tidigare studier samlat in, exempelvis statistik och enkätundersökningar (Saunders et 
al., 2012, s. 304ff).  
 
Enligt forskare finns en rad olika fördelar och nackdelar med sekundärdata, exempelvis 
sparas tid och pengar men samtidigt blir det svårare att kontrollera kvaliteten på datan. 
Forskare måste komma ihåg att sekundäradatan är baserad på en annan 
problemformulering och att det kan vara svårt att anpassa den till en olikartad (Bryman, 
2011, s. 300f; Jacobsen, 2002, s. 153). Även Johansson-Lindfors (1993, s. 117) påpekar 
en del nackdelar med sekundärdata där hon menar att reliabiliteten och validiteten blir 
svårare att hantera eftersom datan är använd för andra ändamål.  
 
Eftersom vi främst baserar vår studie på teori från vetenskapliga artiklar och tidigare 
forskning, har vi i vår sökning varit mycket nogranna när det kommer till att granska 
upphovskällorna där det varit möjligt. Detta för att få bättre kontroll av vilka sekundära 
källor andra forskare har använt sig av och ha möjligheten att bedöma dess relevans 
idag. Vi har försökt vara extra försiktiga när det kommer till internetkällor och nästintill 
uteslutit användandet av dem eftersom författaren oftast inte går med säkerhet att 
fastställa. Den information som vi har inhämtat är mestadels den information som finns 
att tillgå i vårt teorikapitel. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 87f) handlar en 
teorisökning om att stadga utgångspunkter för teorivalen. Teorivalen grundas i 
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forskningens problemformulering och sker i två steg, teorisökning och teorianvändning. 
Genom det första steget söker forskaren igenom flertalet vetenskapliga källor efter 
teorier, i detta steg kan forskaren när som helst avbryta sökningen när en 
teoretiskmättnad uppnåtts. Här menar Patel och Davidson (1994, s. 56) att forskaren ska 
planera in för hur lång tid sökningen ska ta samt analysen utav den. Det andra steget 
enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 88f) är teorianvändning som avser teorins ursprung, 
teorins relevans och teorins aktualitet.  
 
Med hänsyn taget till den förkunskap vi har inom områdena CRM, kundtillfredställelse, 
ledarskap och motivation anser vi att den information vi använt oss utav är tillförlitlig. 
Som tidigare nämnt, valde vi att endast använda oss utav artiklar som tidigare granskats 
av andra forskare, peer reviewed, när vi sökte i bibliotekets databaser vid Umeå 
universitet. Vidare har vi även försökt att ta reda på syftet till de skrivna artiklarna för 
att även där kunna koppla dessa till vår problemformulering. Likaså, har vi även försökt 
att endast använda artiklar som är aktuella och skrivna under 90-talet och framåt i den 
grad det har varit möjligt. Vi har emellertid valt att använda oss av äldre 
informationskällor när det kommer till artiklar och böcker som erkända forskare 
publicerat, såsom Christian Grönroos och Velthouse. 
 
Alla vetenskapliga artiklar vi fann hjälpte oss att hitta relevanta referenser som 
underlättade vår litteratursökning eftersom vi då direkt kunde söka på författarnas 
namn. När det kommer till de böcker vi har använt oss av är den litteratur inom 
samhällsvetenskapliga metoder av Bryman och Bell, de enda som vi kan anmärka på. 
Böckerna används som kurslitteratur inom vetenskaplig metod och är oftast användbar 
på grundnivå, men då Bryman på ett väldigt lätt och förståeligt språk beskriver olika 
delar inom vetenskaplig metod har vi funnit den relevant för studien. I dessa fall har vi 
även använt andra metodkällor för att styrka hans antaganden.  

2.11	  Tillförlitlighet	  &	  Äkthet	  
 
Forskare är idag lite oense om vilka sanningskriterier som ska användas i en kvalitativ 
studie när kvaliteten ska avgöras. Vanligtvis används validitet och reliabilitet vid 
kvantitativa studier och dessa är inte direkt överförbara till kvalitativa studier. 
(Denscombe, 2004, s. 139; Johansson-Lindfors, 1993, s. 45; Saunders, 2012, s. 194) 
Guba och Lincoln (1994, refererad i Bryman, 2011) menar dock att det finns några 
alternativa kriterier som kan användas vid utärderingen av en kvalitativ studie, 
tillförlitlighet samt äkthet (Bryman, 2011, s. 353; Saunders, 2012, s. 194). Vi har valt att 
redogöra för dessa nedan och senare diskutera vilka effekter de har i vår studie i kapitel 
nio sanningskriterier.  Det första kriteriet tillförlitlighet består i sin tur fyra stycken 
delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering som alla motsvarar 
kriterierna som används i en kvantitativ studie (Bryman, 2011, s. 356f). Enligt Patel och 
Davidsson (1991, s. 87) är tillförlitligheten hög ifall intervjuaren har ett högt kunnande 
för att bedömma olika svar. Eftersom detta är vår första forskning kvalitativt men också 
inom området CRM kan detta vara till vår nackdel. Det andra kriteriet äkthet består i sin 
tur av fyra generella frågor forskaren ska besvara, rättvis bild, ontologisk autencitet, 
pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet och taktisk autencitet. (Bryman, 2011, s. 
356f) 
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Trovärdighet motsvarar den inre validiteten som är aktuell vid kvantitativ forskning och 
går ut på att överensstämmelsen mellan en forskares insamlade data och utveckling av 
teorier ska vara god (Bryman, 2011, s. 352f; Merriam 1994, s. 177).  Överförbarhet 
motsvarar den externa validiteten som är aktuell vid kvantitativ forskning och bygger på 
en studies replikerbarhet (Bryman, 2011, s. 352f; Merriam, 1994, s. 183). Pålitlighet kan 
jämföras med den kvantitativa forskningens reliabilitet där forskaren antar ett 
granskande synsätt och konfirmering handlar om att hålla ett objektivt förhållningssätt 
där forskaren inte låtit egna värderingar styra studien medvetet. (Bryman, 2011, s. 355) 
 
Rättvis bild som är den första delen i äkthetskriteriet behandlar ifall en genomförd 
studie har bidragit till en rättvis bild över respondenternas uppfattningar kring CRM och 
tjänstekvalitet. Den ontologiska äktheten visar på ifall studien i fråga har underlättat för 
respondenter att förstå CRM begreppet bättre och därigenom uppfylla delar av syftet 
med vår studie. Den pedagogiska äktheten behandlar det faktum ifall respondenternas 
bidrag i studien har påverkat övriga personer i företaget. Katalytisk äkthet går igenom 
respondenternas möjlighet att påverka sin situation i företaget efter studien och den sista 
aspekten praktisk äkthet behandlar respondenternas möjligheter att vidta åtgärder efter 
genomförd studie. (Bryman, 2011, s. 357) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19	  

	  

3.	  TEORI	  	  
CRM är ett verktyg som används utav ledningen med syftet att förbättra relationen 
mellan företag och kund, samt i längden effektivisera och anpassa kontakten med 
kunder. Vi vill få en bredare förståelse för ämnet genom att integrera kundperspektivet 
tillsammans med ledar- och medarbetarperspektivet. Därför kommer vi i detta 
teorikapitel redogöra för teorier och tidigare forskning utifrån ovanstående tre 
perspektiv. Dessa teorier kommer sedan att ligga till grund för vår fallstudie.  
 

 
 
 
 
 

Figur 7. Kapitelöversikt över teori. (Skapad av författarna 2013) 

3.1	  Customer	  Relationship	  Management	  (CRM)	  
CRM, Customer Relationship Management beskrivs som en kombination av tre olika 
faktorer, människor, processer och teknologi där företag strävar efter att få en bredare 
förståelse för sina kunder samt relationerna till dem. Majoriteten av företag saknar idag 
en fullständig förståelse om kundernas egentliga behov eftersom marknaden förändras 
kontinuerligt med nya produkter och tjänster. Ett välfungerande IT-baserat CRM system 
hjälper företag att integrera olika avdelningar såsom, försäljning, marknadsföring 
tillsammans med finansiella avdelningar på ett mer effektivt sätt. Detta görs genom en 
starkare kundfokusering där målet är att skapa långvariga relationer mellan företag samt 
uppnå en större lönsamhet. (Chen & Popovich, 2003, s. 672; Richard, Thirkell & Huff, 
2007, s. 941; Chahal, 2010, s. 345) 
 
Alla organisationer använder sig naturligtvis inte av samma IT-baserade CRM system 
och inte heller för samma ändamål. En del företag använder dessa enbart för att 
underlätta processen gällande förvärvet av nya kunder medan andra endast vill förbättra 
relationen till de befintliga. Forskare menar att CRM kan ses som en process där ett 
företag försöker integrera all kunskap och information som finns inom företaget rörande 
kunder, försäljning, marknadsföring samt nya marknadstrender genom effektiv 
kommunikation (Finnegan & Currie, 2010, s. 153). Schierholz, Kolbe och Brenner 
(2007) anser att CRM kan ses som en investering för organisationer med avsikt att 
stärka konkurrenskraften samt öka kundlojaliteten. Därför är det av vikt att företag inte 
enbart fokuserar på implementeringen av ett IT-system, trots att det är en viktig faktor 
för att lyckas med konceptet (Schierholz et al., 2007, s. 832). Jain och Bagdare (2011) 
menar i sin tur att CRM och forskning kring området numera har börjat fokusera på 
företagsstrategier och inte endast kundnöjdhet eftersom CRM även anses underlätta för 
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företag under perioder som speglas av hög konkurrens (Jain & Bagdare, 2011, s. 31). 
Fayerman (2002) diskuterar i sin artikel att en lyckad implementering av en CRM-
strategi vanligen resulterar i en effektivisering av att attrahera och bibehålla gamla samt 
nya kunder men även till fler optimerade intäkter. Han menar att detta delvis sker 
genom en IT-lösning och delvis genom interaktioner som ledningen har med kunder och 
anställda (Fayerman, 2002, s. 58). Parvatyiar och Sheth (2002) beskriver CRM som en 
övergripande strategi där processen är att skaffa, behålla och samarbeta med kunder för 
att skapa värde både för företaget och kunden (Parvatyiar & Sheth, 2000, s. 6). 
 
CRM är som ovan nämnt en kombination av tre olika faktorer, människor, processer 
och teknologi där företag strävar efter en bred och stark kundorientering. Kunderna är 
av stor vikt för företag eftersom de ligger till grund för företagets inkomster och 
lönsamhet. Lyckas ett företag med implementeringen av CRM kommer det leda till ett 
värdeskapande där företag får enklare samarbeten med sina kunder (Parvatyiar & Sheth, 
2000, s. 6). Företag måste dock ha i åtanke att en lyckad implementering av ett CRM-
system inte anses vara lyckat om det resulterar i ett minimalt användande. Alla i 
företaget måste således ha viljan att använda systemet för att kunna tillfredställa 
kunden. För att underlätta detta måste interaktioner mellan alla avdelningar där kunder 
ligger i fokus bli aktuellt (Grönroos, 2008, s. 55f; Kale, 2004, s. 42). Ledningen måste i 
sin tur tillgodose medarbetarna med nödvändiga befogenheter som tillåter anställda att 
uppdatera och integrera kundinformationen. Detta är viktigt för att CRM strategin ska 
fungera effektivt och att de anställda ska vilja använda systemet, vilket i sin tur 
reducerar risken att viktig information glöms bort (Jayachandran, Sharma, Kaufman & 
Raman, 2005, s. 179). 
 
Även andra forskare belyser vikten av en tydlig CRM strategi där Peppers och Rogers 
(2011) menar att företag måste jobba med att fånga, behålla och utöka lönsamma kunder 
genom en bredare kundfokus (Peppers & Rogers, 2004, s. 17). Vidare menar forskarna 
att ett företag endast kan lyckas med att bli kundorienterat genom en integrerad 
informationshantering eftersom detta skapar konkurrensfördelar. Detta i sin tur kan 
uppnås genom en CRM strategi där företaget ser CRM som en serie affärsmetoder där 
värde för både kunden och företaget skapas. Fortsättningsvis skriver forskarna att 
företag misslyckas många gånger eftersom syftet och förståelsen till varför företaget 
implementerar det IT baserade systemet saknas. Med andra ord, medarbetarna förstår 
inte varför systemet implementeras. En CRM strategi ska enligt forskarna 
implementeras av två anledningar. Den första är att CRM helt enkelt behandlar kunder 
på det sätt kunder vill bli behandlade på, och den andra anledningen är att CRM är ett 
effektivt sätt att hantera kunder på. Olyckligtvis ser många företag CRM som ett 
modeord där man egentligen inte förstår innerbörden. (Peppers & Rogers, 2004, s. 6f & 
17) 
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Figur 8. Studiens teorimodell (Skapad av författarna 2013) 

3.2	  Ledningsperspektiv	  	  
I denna del kommer vi att redogöra för teorier vi anser vara viktiga utifrån ett 
ledningsperspektiv. För att kunderna ska känna sig tillfredställda med företaget måste 
medarbetarna vara motiverade. I sin tur är det ledningens ansvar att visa vägen genom 
tydlig kommunikation och feedback. I detta perspektiv anser vi även att företagskulturen 
är en viktig del eftersom den hjälper till att forma både ledarnas och medarbetarnas 
beteende och värderingar som är viktiga för att få en helhetssyn och kunna uppnå syftet 
med vår studie.  

3.2.1	  Implementering	  av	  CRM	  	  
Implementeringen av CRM är en viktig del i processen när ett företag strävar efter att 
bli mer kundfokuserade, eftersom en lyckad implementering leder till högre lönsamhet 
där företag formar fler specifika kundstrategier. Enligt forskare ligger ett värdeskapande 
till grund för dessa strategier som underlättar samarbetet med kunder (Parvatyiar & 
Sheth, 2000, s. 6). Som tidigare nämnts under avsnitt 3.1 leder en framgångsrik 
implementering av systemet även till att kulturen i företaget blir mer öppen och 
interaktionen mellan de anställda i företaget blir mer kundfokuserad (Grönroos, 2008, s. 
55f). 
 
Frågor som många företag ställer sig är, hur företag ska implementera CRM strategier? 
Hur ska man gå tillväga för att nå önskade resultat och effekter? De företag som inte tar 
hänsyn till dessa frågor kommer mest troligt att misslyckas med implementeringen och 
för det mesta börjar problemen dyka upp i tidiga skeden. De mest förekommande 
områden som företag stöter problem inom är tillväxtfrågor, expansioner och 
marknadsförändringar. Studier visar också att det är i dessa problemområden där 80 % 
av alla företag misslyckas med implementeringen, vilket resulterar i motsatt effekt, 
nämligen försämrade kundrelationer (Kumar et al., 2011, s. 24; Zablah et al., 2004, s. 
279). Finnegan och Currie (2010) diskuterar också orsakerna till den den höga 
frekvensen av misslyckanden och slutsater konstanterar att företag inte ser affärsnyttan i 
den implementerade strategin (Finnegan & Currie, 2010, s. 153). Forskarna anser också 
att stora delar av ansvaret för misslyckade implementeringar ligger hos de anställda 
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eftersom de representerar företaget utåt, i vårt fall konsulterna på SWECO Systems i 
Umeå.  
 
Det brukar talas om tre olika utmaningar ett företag ställs inför när det kommer till att 
övervinna problem kring implementeringen. Förändring av den dagliga arbetsprocessen, 
resurser till att investera i teknologin och förståelsen av förändringens samt teknologins 
innerbörd. Lyckas företag med dessa utmaningar kommer relationen mellan företag och 
kund att gynnas och förhoppningsvis leda till en långvarig relation. (Zablah et al., 2004, 
s. 279) Orsakerna bakom ett misslyckande behöver inte alltid vara tekniken bakom 
systemet, utan det kan också röra sig om förändringar i organisationen, störningar i 
processer och delade uppfattningar kring kunders behov (Finnegan & Currie, 2010, s. 
153). De flesta företag ignorerar sociala faktorer som har stor effekt på företagskulturen, 
processerna och människorna eftersom användarna har ett för brett tekniskt fokus. Det 
är med andra ord av yttersta vikt att CRM ses som en övergripande kundstrategi där 
flexibilitet för nya kundbehov är betydelsfullt (Peppard, 2000, s. 322ff; Parvatyiar & 
Sheth, 2000, s. 6). 
 
Kale (2004) har i en studie utvecklat sju stycken dödssynder. Synderna ses som orsaker 
till varför implementeringar av CRM system ofta misslyckas. Den första orsaken är att 
företaget har en alldeles för bred teknologisk syn på begreppet där IT-avdelningen på ett 
företag missar den viktigaste biten, kunderna. Den andra synden bygger lite på den 
första och menar att företaget helt saknar kundfokus. Här påstår forskaren att kundfokus 
idag är en av de största konkurrensfördelar ett företag kan besitta. Däremot, om 
företaget inte förstår innerbörden av CRM i synnerhet C, som står för customers 
(kunder) är misslyckandet ett faktum. (Kale, 2004, s. 44) Den tredje synden bygger på 
att företaget inte uppskattar värdet av vad en långvarig kundrelation kan leda till, där 
forskarens åsikt är att en långvarig relation många gånger är lönsammare än en 
kortvarig. Här benämns även vikten av att ta hänsyn till att ungefär 20 % av alla kunder 
står för 80 % av vinsten (Kale, 2004, s. 44; Peppard, 2000, s. 322). Den fjärde synden 
grundar sig i ledningens bristande support vanligtvis leder till ett CRM misslyckande. 
Stödjer inte ledningen de anställda genom utbildning i kundorientering är 
implementeringen av ett CRM system en bortkastad investering. Den femte synden, 
behandlar företagets underskattning av förändringar och bygger på att ledningen måste 
ta initiativ och förändra företagskulturen, så den blir öppen för förändringar. Den sjätte 
synden benämns som misslyckandet av att förnya processer i företaget. Alla processer 
bör utformas från ett kundperspektiv där kundens värde i företaget lyfts fram. Slutligen, 
bygger den sista synden på en underskattning av att samla in information och integrera 
informationen i företaget. Informationen måste vara tillgänglig för alla på företaget, 
analyseras samt uppdateras för att CRM systemet ska bidra till positiva effekter. (Kale, 
2004, s. 42ff) 

3.2.2	  Kommunikation	  
Kommunikationen är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till en fungerande 
arbetsplats. Kommunikation enligt Holm (2006) är en process mellan två individer som 
delar sin åsikt mellan varandra i en process för att leda fram till någon form av reaktion. 
De två individerna måste därför förstå varandras åsikter för att undvika en 
kontraproduktiv dialog som skapar mer skada än nytta. Vidare är det också enbart 
genom kunskap och förståelse som en person kan uppnå sina mål i 
kommunikationsprocessen (Holm, 2006, s. 494). Forskare menar att en fungerande 
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kommunikationen mellan ledning och medarbetare är extra viktig vid implementeringen 
av nya verktyg och tekniker, i vårt fall CRM (Lewis, 1999, s. 44). Huber (1991) menar 
att delgivning av information mellan olika parter är oerhört viktigt. Detta eftersom olika 
personer ofta besitter olika slags information vilket tillsammans skapar en helhet. En 
annan anledning är att en dissonans mellan två parter kan skapas när allt för lite 
information om ett problem finns tillgängligt. Vidare menar forskaren att företag sällan 
vet vilken typ av information de egentligen besitter och vad den kan användas till, 
eftersom den sällan sparas (Huber, 1991, 100f). 
 
Företag i dagsläget måste förändras i takt med att den externa miljön blir mer komplex, 
vilket innebär att ledningen måste ta ansvar över att alla intressenter arbetar med en 
helhetssyn. Ledningen har ett stort antal ansvarsområden när det kommer till 
kommunikation, till exempel måste ledningen ge medarbetarna en tydlig bild över det 
dagliga arbetet. Ledningen måste således informera om hur omvärlden förändras 
gällande konkurrenter och deras strategier. Ledningen måste också skapa 
sammstämmighet när det kommer till företagets visioner och mål för att skapa 
effektivitet i processerna. Meröver, är det viktigt att medarbetarna får tillgång till rätt 
information för att kunna tillfredställa kunden snabbare och åskådliggöra högre nivåer 
av kompetens. (Erikson, 2011, s. 70f) Fortsättningsvis, är det även viktigt eftersom ett 
företag ska sträva efter att interagera med sina kunder för att skapa förtroende, 
förtroende är i sin tur viktigt för att engagemang ska skapas (Jayachandran et al., 2005, 
s. 178). 
 
Som vi nämnde under avsnitt 1.2 problemdiskussion, har SWECO Systems redan ett 
CRM system, Theo Marknad som idag inte används av medarbetarna i önskad 
utsträckning. I alla typer av organisationsförändringar är kommunikation nyckeln till 
framgång där den ska ses som en integrerad del i företagets strategi. Det finns generellt 
två stycken mål ett företag skall uppnå genom effektiv kommunikation. Den första 
målsättningen är relativt grundläggande och bygger på att ledningen ska klargöra för de 
anställda vilka deras arbetsuppgifter är och vilka värderingar företaget står för. Det 
andra målet med kommunikationen är att den ska leda till att alla känner en gemenskap i 
företaget (Elving, 2005, s. 130f). Förändringar i allmänhet kan vara svåra för företag att 
implementera smidigt eftersom dessa brukar motarbetas av påverkade parter (Finnegan 
& Currie, s. 154). Å andra sidan menar forskare att låga nivåer av motstånd från 
medarbetare är bra i en mindre utsträckning för att ansträngningen ska kännas som 
lönsam (Elving, 2005, s. 131). Men, om motståndet blir för högt inom förändrade 
områden rörande konstruktioner av nya tekniker, resursfördelningar, belöningssystem 
och relationen mellan ledning och anställda, måste ledningen förbättra den 
grundläggande kommunikationen genom utbildning (Lewis, 1999, s. 45). Ledningen 
måste även ta hänsyn till hur arbetsprocesser och kompetenser kommer att beröras, 
vilket kan vara väldigt tidsödande och tära på företagets resurser (Finnegan & Currie, 
2010, s. 154). Högre chefer tenderar ofta att inneha ett synsätt där man neglegerar 
medarbetarnas syn på förändringen, vilket resulterar i en sämre kommunikation mellan 
parterna (Bull & Brown, 2012, s. 135).  

3.2.3	  Företagskultur	  &	  Feedback	  
Ovanstående diskussion kring kommunikationens påverkan i ett företag leder oss in på 
kulturen. Inom företagskulturen ses feedback som en viktig faktor i en fungerande 
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organisation. Kulturen i ett företag speglar anställdas värderingar och ligger till grund 
för hur kommunikationen fungerar internt (Chatman & Cha, 2003, s. 21). 

För att känna gemenskap är en stark kultur viktig. Schein (2004, s. 1f) beskriver 
företagskultur som en kontinuerligt föränderlig process, där förändringen sker genom 
interaktioner mellan anställda och ledare. Ledningen har en stor avgörande roll när det 
kommer till formandet av kulturen, eftersom det är ledningsgruppen som oftast 
bestämmer vilken riktning företaget ska följa, vilka värderingar samt uppfattningar som 
de anställda tar till sig (Alvesson, 2001, 165f; Alvesson, 2009, s. 130; Bakka, Fivesdal 
& Lindkvist, 2001, s. 118ff; Schein, 2004, s. 1f). Ledningen kan således genom sina 
värderingar styra atmosfären samt de anställdas värderingar, dock måste man som 
ledare vara försiktig med detta av den orsaken att anställda snabbt kan genomskåda 
styrningen. Maktbalansen måste således vara i jämnvikt när företaget utvecklar och 
implementerar kulturen i en organisation (Bakka et. al, 2001, s. 118ff). För att hitta rätt 
balans kan ledningen enligt Chatman och Cha (2003) frigöra de anställda från regler och 
låta dem ta mer ansvar. Forskarna menar att strategiska målsättningar måste etableras 
där anställda har större inflytande, vilket i sin tur kommer att leda till meningsfulla mål 
där medarbetarna kommer att göra rätt prioriteringar (Chatman & Cha, 2003, s. 23).  
 
Starka kulturer påverkar ett företag på två sätt. Det första är att resultaten hos de 
anställda ökar eftersom de känner gemenskap samt att deras värderingar och normer 
speglas av alla i organisationen, vilket i sin tur leder till att anställda känner en 
meningsfullhet med sina arbetsuppgifter. Det andra är att en stark kultur formar och 
samordnar de anställdas beteenden vilket oftast leder till att anställda bildar attityder och 
beteenden som står i linje med organisationens värderingar och prioriteringar. (Chatman 
& Cha, 2003, s. 21) Denison, Haaland och Goelzer (2004) menar att en organisations 
prestationer är starkt relaterad till företagskulturen eftersom starka kulturer ofta har 
anställda och ledare som är samspelta med varandra. Detta eftersom personer inom 
företaget lättare når överenskommelser, även fast delade åsikter förekommer. En stark 
företagskultur präglas dessutom av viljan att anpassa sig till externa miljöer (Denison et 
al., 2004, s. 100). Ledare bör vara personligt involverad i förändringsprocesser för att 
klargöra riktningen företaget ska följa samt skapa en högpresterande organisation 
(Samson & Terziovski 1999, s. 396). Flertalet företag idag använder sig av 
kontrollsystem för att se om medarbetarna jobbar efter företagets uppsatta mål, men ifall 
användarna av systemet börjar dela samma värderingar kommer behovet av systemet att 
succesivt minska (Chatman & Cha, 2003, s. 21). Ett företag med anställda som är starkt 
sammankopplade gällande värderingar och arbetssätt kan dock också vara de som har 
svårast att anpassa sig till förändringar. Organisationer som är anpassningsbara styrs av 
kunders behov, erfarenheter samt en vilja att ta risker. Om ett företag blir mer 
anpassningsbart kommer de också att förbättra organisationens kollektiva förmåga att 
ge värde åt kunden. (Denison et al., 2004, s. 100) 
 
På samma sätt kommer företagskulturen och arbetsmiljön att påverkas av ledarnas 
feedback och coachning. Det är därför av stor vikt att ledaren kommer med kontinuerlig 
feedback för att stärka kulturen (Longenecker & Neubert, 2005, s. 493). Ledningen 
måste följaktigen jobba aktivt med byggandet av en kultur som stödjer 
feedbacksprocesser genom att kommunicera starka och tydliga företagsvärderingar 
(London & Smither, 2002, s. 81). Feedback är även viktigt för de anställdas motivation 
som kan hjälpa till med en förbättrad kundfokus. Ledningen har därför det yttersta 
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ansvaret över att stärka företagskulturen genom att skapa gemenskap bland de anställda 
(Cederblom, 1982, refererad i London & Smither, 2002, s. 84; Chatman & Cha, 2003, s. 
21). För att interaktionsprocessen ska fungera korrekt måste de anställda också vara 
mottagliga för informationen, ha viljan att bearbeta datan och aktivt agera utifrån den 
(London & Smither, 2002, s. 81).  

Som nämnt ovan, måste en ledare därför fungera som en coach, där denne uppmuntrar 
anställda, tillhandahåller nödvändig information, demonstrerar hur processer fungerar 
och visa uppskattning. För att en ledare ska ha kunskapen att göra detta, måste ledaren 
ställa rätt frågor till varje specifik person, använda belöningssystem och lära sig hur 
olika personers sätt att kommunicera kan skilja sig åt. Personer som är mottagliga för 
feedback är ofta personer som har förmågan att snabbt värdera en persons åsikter och 
har lättare för att ta till sig synpunkter från högt uppsatta personer (London & Smither, 
2002, s. 87).  
 
Undermedvetet finns det även krav som de anställda har på sina chefer när det kommer 
till feedback. Anställda kräver exempelvis kontinuerlig feedback kring projekt, deras 
arbetsförmåga samt hur medarbetaren i fråga kan förbättra sina resultat (Longenecker & 
Neubert, 2005, s. 495). Effektiv coachning och regelbunden feedback ökar 
möjligheterna till att skapa en mer resultatorienterad företagskultur, där anställda har 
viljan att lära sig nya saker. En kultur som speglas av denna resultatorientering kommer 
att skapa utrymme för en gemensam integrering av kunskap i företaget och effektivisera 
problemlösningen samtidigt som företaget sparar pengar. Detta eftersom företaget inte 
behöver investera i effektivitetsprocesser i samma grad. (Longenecker & Neubert, 2005, 
s. 494) Det finns flertalet faktorer som påverkar kvaliteten på feedback. Skapandet av 
högre kvalitet kan åstadkommas genom utbildning, begripliga specifikationer för hur 
ledare ska agera samt tydliga prestationsmått för alla i företaget (London & Smither, 
2002, s. 84f). Det sistnämnda är även något som Longenecker och Neubert (2005, s. 
499) anser vara viktigt. I en fungerande feedbackkultur måste de högsta cheferna agera 
som förebilder om hur feedback söks, tas emot och används. Det är även de högsta 
chefernas ansvar att alla får feedback och att det inte uppfattas som något frivilligt 
(London & Smither, 2002, s. 84f).  

3.3	  Medarbetarperspektiv	  	  
I denna del av teorin kommer vi att framhäva teorier som är viktiga från ett 
medarbetarperspektiv. Det är medarbetarna som ska leva upp till de önskningar som 
ledningen har och för att lyckas krävs det i sin tur att de är motiverade. Vidare tror vi 
att motivation är relevant i vår studie för att medarbetarna ska besitta en genuin vilja 
att jobba och satsa på CRM.  

3.3.1	  Motivation	  och	  empowerment	  
Motivation är ett brett begrepp som har flera påverkningsfaktorer med hänsyn till olika 
individer och personliga preferenser. En av de mest omtalade och klassiska 
motivationsteorierna som alltid dyker upp i samband med motivation är Maslows 
behovstrappa. Maslow skriver i sin artikel från 1943 att motivation utgår utifrån 
basbehov som kan delas upp i följande fem steg i hierarkisk ordning: fysiska behov, 
trygghet, gemenskap, uppskattning och slutligen självförverkligande. Han menar att när 
lägre nivåer såsom fysiska behov och trygghet är någorlunda tillfredsställt motiveras 
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individer till strävandet efter nästa steg. Han förtydligar att människor kan ha 
ambitionen att få flera behov uppfyllda samtidigt i hierarkin, men att dessa inte får en 
förstärkt effekt förrän föregående steg är uppnått (Maslow, 1943, s. 394f). Maslows 
hiearkiska teori har blivit starkt kritiserad trots statusen som en av de mest accepterade 
motivationsteorierna inom management och beteendevärlden. Wahba och Bridwell 
kritiserar exempelvis Maslows teori med att visa på bristen av empiriskt stöd för att 
kunna validera konceptet (Wahba & Bridwell, 1976, s. 212).   
 
Vid forskning kring motivation och dess teorier är empowerment vanligt förekommande 
bland forskare. Conger och Kanungo (1988, s. 475) definierar empowerment i termer av 
motivationsprocesser hos anställda. Thomas och Velthouse (1990, s. 668) i sin tur har 
vidareutvecklat begreppet och definierar empowerment som en ökad inre motivation för 
att utföra tilldelade samt självvalda uppgifter. Personer har vanligtvis två olika 
ståndpunkter gällande empowerment. Antingen ses det som en process där ledare sätter 
upp mål som anställda senare ansvarar för att följa eller en process där anställda tar mer 
initiativ kring beslutsfattande (Hughes, Ginnett & Curphy, 2006, s. 536f).  
 
Vidare nämner Thomas och Velthouse (1990) den välkända Deci-modellen om inre 
motivation i sin artikel. De förklarar att modellens användningsområde främst utspelats 
i spelsammanhang där underhållningen/nöjet av olika aktiviteter varit målsättningen, 
vilket oftast inte är huvudsyftet med aktiviteter i jobbsammanhang. Därför har de 
utvecklat en liknande modell som kan generaliseras på en arbetsplats. (Thomas & 
Velthouse, 1990, s. 668) Av den anledningen har vi i vår teoretiska referensram valt att 
utgå från Thomas & Velthouse motivationsteori med huvudfokus på empowerment. 
Anställda som är empowered är enligt Quinn och Spreitzler (1997) personer som ser sig 
själv som väldigt effektiva samtidigt som övriga anställda i personens närvaro även ser 
en ökad effektivitet hos personen. Vidare karaktäriseras dessa personer som innovativa 
där de inte räds för att ta på sig nya uppgifter. Slutligen berättar forskaren att personer 
med hög empowerment är anpassningsbara i deras arbetssätt som bidrar till ett ökat 
inflytande i ledningsfrågor. (Quinn & Spreitzler, 1997, s. 42) 
 
Thomas och Velthouse modell kretsar kring fyra dimensioner som tros förhöja 
anställdas inre motivation, såkallad empowerment. Dessa består utav 
självbestämmande, meningsfullhet, kompetens och påverkan (Thomas & Velthouse, 
1990, s. 671). Därför kommer vi av naturliga skäl dela upp det teoretiska avsnittet i 
medarbetarperspektivet med ovanstående faktorer. Forskarna anser i sin modell att 
individer som ställs inför en ny uppgift vanligtvis upplever den som mångtydig. 
Processen av denna svårtolkade data slutar i att individen gör flertalet bedömningar av 
varje specifik uppgift. Med uppgifter i denna modell menas en uppsättning av aktiviteter 
som är riktade mot ett syfte. Bedömningarna baseras på fyra dimensioner som liknas vid 
komponenter och tillsammans bidrar till den inre motivationen (Thomas & Velthouse, 
1990, s. 671). 

3.3.2	  Självbestämmande 

Argumentationen kring självbestämmande i Thomas och Velthouse artikel cirkulerar 
mångt och mycket kring kreativitet, initiativtagande och elasticitet. De anser att ett ökat 
självbestämmande hos medarbetare ökar individernas kreativa förmåga, deras 
initiativtagande och mottaglighet för nya uppgifter (Thomas & Velthouse, 1990, s. 673). 
Quinn och Spreitzer (1997, s. 41) instämmer och skriver att personer med en hög grad 
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av empowerment känner friheten att bestämma hur de ska lägga upp sitt arbete och hur 
de ska lösa sina arbetsuppgifter. I en annan studie har forskarna funnit ytterligare en 
positiv effekt av självbestämmande, nämligen ökad arbetseffektivitet (Thomas & 
Tymon refererad i Seibert, Silver & Randolph, 2004, s. 337). Denna effekt skänker 
företag ytterligare en anledning till att konstruera en företagskultur med hög grad av 
empowerment. Problemet med att skapa självbestämmande är svårigheterna för 
ledningen att nå ut till medarbetarna. Många ledare tror implementeringen av 
empowerment kommer av sig själv om de uttrycker sin önskan till medarbetarna. De 
saknar förståelse för begreppet och innebörden av modeordet inom affärsvärlden. För att 
framkalla empowerment hos de anställda på ett företag måste ledningen börja med 
insikten att det är en lång process (Randolph, 1995, s. 21).   
   

3.3.3	  Meningsfullhet 
Som vi diskuterade i problemdiskussionen under avsnitt 1.2 är det medarbetarnas 
uppgift att leva upp till kundernas förväntningar och leverera utlovad tjänst. För att 
klara av arbetet krävs därför motiverade anställda som ser sina arbetsuppgifter som 
meningsfulla (Thomas & Velthouse, 1990, s. 671; Quinn & Spreitzer, 1997, s. 41). 
Även Snape, Wilkinson, Marchington och Redman (1995) menar att motiverade 
anställda har sin grund i meningsfulla arbetsuppgifter, ansvarstagande och ledare som 
kan förmedla snabb feedback på en uppgift. Med hänsyn till detta krävs i sin tur ett 
företag som utnyttjar anställdas färdigheter till fullo (Snape et al., 1995, s. 45). Företag 
och organisationer idag tenderar använda stora förtroendeingivande visioner och 
målsättningar. Dessa visioner har en benägenhet att betyda föga lite för anställda 
eftersom de sällan vet hur visionen ska uppnås. Ledningsgrupper som tillsammans med 
anställda är empowered har lättare att samarbeta tillsammans vilket kommer att leda till 
tydligare riktlinjer. Med andra ord krävs dialoger med varandra där informationen 
sprids mellan parterna (Randolph, 1995, s. 25f). För att lättare bedöma en persons 
känsla av meningsfullhet måste värdet av en uppgift ses i relation till personens egna 
ideér kring uppgiften (Thomas & Velthouse, 1990, s. 673). Enligt Seibert et al., (2004, 
s. 336) är informationsdelning en viktig bit i anställdas strävan efter meningsfullhet. 
Detta eftersom anställda får känslan av utvecklad kompetens i företaget vilket bidrar till 
ett bättre välmående. För att anställda ska känna en delaktighet i företagskulturen måste 
kulturen betona värdet av företagets humankapital. Argumentationen fortsätter med 
vikten av tydliga och utmanade arbetsuppgifter från ledningen, eftersom osäkerheten 
kring företagets mål då blir mindre (Quinn & Spreitzer, 1997, s. 46). 
 

3.3.4	  Kompetens 

Dimensionen kompetens behandlar anställdas skicklighet vid genomförandet av en 
arbetsuppgift. Personer som undviker uppgifter de inte riktigt kan hantera är också 
personer som har svårt att konfrontera nya uppgifter. Därmed utvecklar de inte sin 
kompetens. (Thomas & Velthouse, 1990 s. 672) Personer som är kompetenta är även 
individer som är empowered eftersom de känner sig trygga i deras förmåga att prestera i 
alla situationer (Quinn & Spreitzer, 1997, s. 41). Här är det även av vikt att 
feedbackprocesserna som vi diskuterade i avsnitt 3.2.3 fungerar korrekt. Detta eftersom 
ledaren ansvarar för informationen till de anställda, demonstrerar hur processer fungerar 
och visar uppskattning (London & Smither, 2002, s. 87). Följaktigen menar forskare att 
när en del anställda uppnår höga grader av empowerment och får större befogenheter, 
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kan en osämja i företaget uppstå. Detta sker eftersom en besvikelse bland anställda 
uppstår på grund av att de inte inte fått likvärdiga befogenheter och därmed inte känner 
samma motivation eftersom deras kompetens i företaget blivit ifrågasatt (Randolph, 
1995, s. 29). Enligt Lee och Koh (2001) är ledningens färdigheter som att coacha, 
kommunicera, utbilda och skapa gemenskap, färdigheter som utgör kärnan i 
empowerment. Saknar ledningen dessa kompetenser eller saknar motivation för 
utförandet, kan inte heller anställdas kompetens och prestation ifrågasättas (Lee & Koh, 
2001, s. 687).  
 

3.3.5	  Påverkan 

Med påverkan menar Thomas och Velthouse hur anställdas resultat och utförande av 
deras uppgifter har en påverkan på själva företaget (Thomas & Velthouse, 1990 s. 672). 
Denna dimension bidrar till empowerment genom att medarbetarna känner att de med 
hjälp av sin kompetens kan utföra sina arbetsuppgifter till den grad där företagets 
resultat blir influerat. Som nämnt tidigare, i avsnitt 3.2.2 bidrar tydliga visioner och 
målsättningar till effektivitet i företaget (Erikson, 2011, s. 70f). Att målsättningar och 
visioner ska vara tydliga är något Seibert et al., (2004, s. 335f) delar samma mening om 
när det kommer till empowerment. Quinn och Spreitzer (2007, s. 41) skriver även att 
påverkan inte enbart handlar om hur mycket ens egna resultat influerar företagets 
resultat, påverkan innebär även hur mycket andra lyssnar på deras egna idéer.  
 
En viktig del i motivation och som påverkar ovanstående dimensioner är 
självkompetens (self-efficacy) vilket ses som en kognitiv process där personer först 
observerar och gör därefter ett eget försök att lösa en uppgift. Människor i allmänhet 
begränsar sig själva genom för mycket eftertanke i allt dem gör. Desto högre 
självkompetens en individ innehar, desto högre mål eftersträvas tillsammans med ett 
större engagemang. (Bandura, 1989, s. 1175) Här ser vi kopplingar till Thomas och 
Velthouse (1990) diskussion kring individers utvärdering av uppgifter. Forskarna menar 
att olika personer har olika krav på hur mycket/lite man får misslyckas med en uppgift 
för att den ska kännas meningsfull. Personer med höga krav på sig själv tenderar att 
utvärdera en uppgifts påverkan och meningsfullhet mycket lägre än andra individer. 
Anledningen till att de utvärderar sin påverkan och meningsfullhet med uppgiften så 
pass lågt är att allt annat än perfektion är ett misslyckande för dem. För att de ska 
uppleva lika stark påverkan och meningsfullhet som personer med lägre krav får 
ingenting gå fel i utförandet av uppgiften (Thomas & Velthouse, 1990, s. 675).  
 

3.4	  Kundperspektiv	  
I denna del av teorin kommer vi att redogöra för de teorier vi anser bidrar till vår 
studie från ett kundperspektiv. Detta för att få en grundläggande förståelse över hur 
kunder tänker och vad de förväntar sig av ett tjänsteföretag. En avgörande faktor i detta 
avsnitt är tjänstekvalitet. Vi kommer därför gå närmare in på hur kunder tänker och 
agerar vid ett köp, både före och efter.  
 
För att lyckas med en CRM strategi och uppnå de positiva effekterna är det essentiellt 
att företaget förstår sina kunder och deras behov. Majoriteten av alla företag glömmer 
bort att inkludera kunderna innan implementering av CRM vilket leder till ett direkt 
misslyckande (Kim, Park, Dubinsky & Chaiy, 2012, s. 85). Kunder är företagens 
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viktigaste resurs och bidrar många gånger med innovativ information kring nya tjänster 
och ska därför behandlas som betydelsefulla resurser (Lundkvist & Yakhlef, 2004, s. 
245; Kuusisto & Riepula, 2011, s. 172). Konceptet CRM bygger på att företag 
involverar sina kunder i hela processen från design, marknadsföring och försäljning. 
Fördelarna kring att ha ett välfungerande CRM system med fokus på kunder är att 
företaget får bättre kontroll över marknaden och högre kvalitet på produkter och 
tjänster. Men hittar inte företaget rätt kunder kan det ofta leda till konflikter och interna 
barriärer som försvårar processen (Rohrbeck, Steinhoff & Perder, 2010, s. 118f). 
 
3.4.1	  Kundtillfredställelse  
 
Tjänstekvalitet har flertalet olika definitioner skrivna av lika många forskare. En korrekt 
definition är svårhittad eftersom kvalitet betyder olika saker för olika personer. Som 
nämnt i föregående stycke, leder en lyckad CRM implementering till starkare 
kundrelationer (Zablah et al., 2004, s. 279). Men vad är innebär egentligen en nöjd 
kund? Diskuteras detta kommer företag ofta in på ämnesområdet tillfredställelse. 
Tillfredsställelse för en kund uppstår när denne känner sig nöjd över sitt köp av en 
produkt eller tjänst, det vill säga när ett företag överträffar förväntningarna kunden har 
(Bloemer & Ruyter, 1998, s. 501). På senare tid har forskare även börjat inkludera 
känslor vid diskussioner om tillfredsställelse, både negativa och positiva (Tronvoll, 
2011, s. 111).  
 
Tidigare grundade företag sin förståelse om kunders tillfredställelse enbart på vilka 
produkter kunden valde att köpa. Men genom åren har aspekter som tidigare 
erfarenheter och reaktioner även fått betydelse i företagens förståelse (Bodet, 2008, s. 
157). Nackdelarna med denna utveckling och sättet att värdera kunders tillfredställelse 
är att en kunds känslor varierar från dag till dag. Ett dåligt humör kommer med andra 
ord spegla kundens värdering utav köpet, vilket kan få negativa effekter på företaget. I 
sin tur kommer en glad kund att värdera köpet utav produkt eller tjänst högre vilket ger 
företaget positiv feedback. Tillfredställelse kan delas upp i två olika delar, förtroende 
och motivation. En nöjd kund, speglar en kund med högre grader av förtroende för 
företaget samtidigt som denne får motivation att göra återköp hos samma företag. I 
motivationsfaktorn brukar engagemang hos kunden inkluderas eftersom det inte enbart 
är företagets anställda som ansvarar för en nöjd kund (Bloemer & Oderkerken-Schröder, 
2002, s. 70; Engel, Blackwell & Miniard, 1993, s. 33). 
 
Eftersom kundernas preferenser kring tillfredställelse varierar, använder vi oss utav 5 
faktorer gällande kunders förväntningar kring tjänstekvalitet: påtaglighet, pålitlighet, 
tillförsiktighet, förståelse och reaktionsförmåga. Dessa faktorer utgör grunden för hur 
en kund tänker när denne utvärderar en tjänst i en rad olika studier. Påtaglighet, handlar 
om fysiska objekt, såsom byggnader, verktyg och skrivna dokument men även 
personalens närvaro. Pålitlighet behandlar förmågan företaget har att utföra den tjänst 
som utlovats pålitligt och korrekt. Tillförsiktighet, hanterar anställda och chefers 
förmåga att agera artigt och förmedla kunskap. Men också förmågan att vara pålitlig, 
kompetent och självsäker. Förståelse, berör en anställds förmåga att ta hand om 
individuella kunders behov och efterfrågan. Den sista faktorn, reaktionsförmåga handlar 
om ett företags vilja att ta hand om kundernas behov och tillhandahålla snabb service. 
(Parasuraman, Berry, Zeithaml, 1990, s. 35; Performance Associates Inc, 2007, s. 9f; 
Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler, 2008, s. 84) Två av dessa fem faktorer, pålitlighet 
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och tillförsiktighet nämns i den litteratur vi tagit del av som inflytelsrikare än de andra 
tre och behandlas därmed mer djupgående i vår studie (Wilson et al., 2008, s. 84f).  
 
Pålitlighet, handlar om ett tjänstelöfte där företagets förmåga att utföra det som 
garanterats sätts på prov (Parasuraman et al., 1990, s. 35). Ett tjänstelöfte består av tre 
olika delar, organisatoriska åtaganden, vanliga förväntningar och personliga löften. De 
åtaganden som organisationen förmedlar sker främst genom marknadsföringen och 
deras värderingar. Dessa faktorer kan bestå av offentliga dokument och oskrivna 
uttalanden såsom ett företags image. Faktorerna påverkar kunden eftersom denne 
uppfattar vissa saker som underförstådda löften. Vanliga förväntningar i sin tur rör 
förväntningar som kunder tar med sig vid ett köp. Dessa bygger på tidigare erfarenheter, 
jämförelse med konkurrenter men även antaganden kring ett företags kompetens. Sista 
faktorn personliga löften, är löften som en enskild anställd ger. Exempelvis om en 
anställd lovar att återkomma med mer information eller lovar att leveransen av en viss 
vara eller tjänst kommer levereras ett visst datum (Performance Associates Inc, 2007, s. 
12). 
 
Tillförsiktsfaktorn behandlar förmågan att agera artigt och förtroendeingivande 
(Parasuraman et al., 1990, s. 35). Faktorn består av fyra delar. Den första delen, service- 
och produktkunskaper, behandlar kunders förväntningar kring företagets kompetens. 
Den andra delen, företagskunskap, behandlar anställdas kunskap om det egna företaget 
där även andras ansvarsområden inkluderas. Den tredje delen, rör anställdas förmåga att 
lyssna, förstå och agera utefter enskilda kunders behov. Här inkluderas även anställdas 
förmåga att ställa frågor och visa uppmärksamhet. Den sista delen handlar om anställdas 
skicklighet vid problemlösning. Kunder förväntar sig att anställda snabbt kan hitta rätt 
lösning till ett specifikt problem (Performance Associates Inc, 2007, s. 24; Wilson et al., 
2008, s. 85). 

3.4.2	  Kvalitetsmissar	  
Vi har nu fått en förståelse för synen på kundtillfredställelse och skapat en bild över hur 
kunder utvärderar tjänster. Nu kommer vi gå vidare med hur företag kan undvika 
onödiga kvalitetsmissar för att underlätta kundtillfredställelsen. 
 
Både Grönroos (2008) och Wilson et al (2008) diskuterar Gap modellen ett ramverk 
som hjälper företag att tillfredställa sina kunder och hitta källor till kvalitetsmissar. 
Modellen består av fyra olika gap vilka i sin tur styr det stora övergripande gapet, 
kundgapet, där förväntad tjänst och upplevd tjänst består av summan av de övriga 
gapen. Kundgapet består således av fyra gap:  
 
1.Ledningens uppfattningar om kundernas kvalitetsförväntningar är felaktiga. 
  
2.Det finns ingen överensstämmelse mellan specifikationerna av tjänstekvaliteten och   
ledningens uppfattningar om kundernas kvalitetsförväntningar. 
 
3.Den specifierade kvaliteten uppfylls inte i tjänstens produktions- och leveransprocess.  
 
4.De löften som ges i marknadskommunikationen överensstämmer inte med den tjänst 
som levereras.  
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För att stänga kundgapet måste ett företag ha kunskap om deras kunder, vilket för 
många företag olyckligtvis är en bristfällig resurs. (Grönroos, 2008, s. 118ff; Wilson et 
al., 2008, s. 105f)  
 
Det första gapet är ett resultat av undersökningar kring kundbehov där avsaknaden av 
dessa vanligen vidgar gapet. Gapet bygger på ett företags faktiska kunskap om olika 
kunders förväntningar på företaget (Grönroos, 1998, s. 38). Eftersom kunder inte alltid 
själva vet vad de förväntar sig och på grund av att kunderna har olika typer av 
förväntningar, skapar detta problem för företaget. De olika förväntningarna, önskad och 
tillräcklig bygger på kundens acceptans. Skillnaden mellan den önskade tjänsten och 
den tillräckliga kallas för toleranszonen, vilket förklarar hur till vilken grad kunden är 
villig att acceptera förändringar i tjänsten (Wilson et al., 2012, s. 55f). De verktyg och 
tillvägagångsätt ett företag bör använda sig av för att få en förståelse över kunders 
förväntningar är enligt forskarna svåra att fastställa. Detta eftersom olika kunder har 
olika preferenser och eftersom företag inte delar samma resurser (Wilson et al., 2008, s. 
191). Vidare, påverkar interaktionen mellan ledning och anställda storleken på det första 
gapet, därför är det av vikt att företag har en öppen kommunikation. Ett annat problem 
som kan vara svårt att hantera är vilka kunder företaget ska fokusera på. Kunder som 
utgör en stor del av omsättningen brukar också vara de som kräver mest, vilket även 
resulterar i en mindre toleranszon (Wilson et al., 2008, s. 199). 
 
Det andra gapet är baserat på företagets förmåga att översätta kunders förväntningar till 
tjänster av hög kvalitet. Förväntningar kan stundtals upplevas som orealistiska varav 
ledningen ansvarar för att utveckla en standard om hur dessa ska bemötas. Detta kan ske 
genom utbildning eller en öppenhet där företaget är ärliga och förklarar situationen. 
(Wilson et al., 2008, s. 108 & 418 & 221f; Grönroos, 2008, s. 119). Det tredje gapet, 
grundas i företagets oförmåga att leva upp till tjänstens standard. Dessa situationer kan 
bero på ledningens otillräckliga överblick av de anställda. Andra orsaker som kan 
påverka gapet är utifall anställda inte vet sin roll i företaget, exempelvis om de är i 
konflikt med någon eller har svårigheter att jobba i grupp. Vidare kan också företag som 
sätter sina tjänster på anbud vara en orsak till ett bredare gap eftersom företaget har 
svårare att kontrollera kvaliteten (Wilson et al., 2012, s. 101; Grönroos, 1998, s. 39). 
Det fjärde och sista gapet bygger på att företag inte lever upp till vad som tidigare 
utlovats, bland annat i marknadsföringen och övrig extern kommunikation. För att 
stänga gapet är det av stor vikt att företaget har tydliga specifikationer på vad som ska 
göras om kunden är missnöjd. Företag kan förslagsvis utlova garantier för att hålla kvar 
otillfredställda kunder i företaget (Wilson et al., 2008, s. 84; Grönroos, 1998, s. 39). 
 

3.4.3	  Total	  upplevd	  kvalitet	  
Med hänsyn taget till våra ovanstående teoridelar har vi valt att gå in på vilka effekter 
en nöjd kund samt en missnöjd kund kan få. En tillfredställd kund brukar beskrivas som 
en motiverad och engagerad kund, där kvaliteten lever upp till förväntningarna. 
Motivation och engagemang är som tidigare nämnt i avsnitt 3.4.1 viktiga beståndsdelar 
till kundtillfredställelse, varav kundtillfredställelse är av stor vikt när det kommer till 
lojalitet.  
 
När företag diskuterar lojalitet kommer de snabbt till underfund med att det finns olika 
typer av lojalitet, några vanliga exempel är butikslojalitet, varumärkeslojalitet och 
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kundlojalitet. Företag brukar också i beräkningarna ofta ta med antalet återköp en kund 
gör och kundens attityd till köpet (Egan, 2007, s. 158). Tidigare forskning kring detta 
bygger på ett så kallat utbytesperspektiv där värdet för kunden enbart baserats på 
produktionen av tjänsten eller produkten. På senare år menar forskare dock att kunden 
måste inkluderas i hela processen, i ett relationsperspektiv. Detta för att värdet för 
kunden inte enbart ligger i produkten eller tjänsten utan även i relationen och 
interaktionen mellan företag och kund (Grönroos, 2000, s. 24). Med hänsyn taget till 
relationsperspektivet där interaktionen och relationen till kunden är av värde för 
företaget kommer vi in på effekterna av en nonchalans av kunders förväntningar och 
värderingar. Word-of-mouth metoden grundas i att kunder som känner sig tillfredställda 
med ett företag, naturligt kommer att prata gott om det företaget och vice versa. Det 
som händer är att ett utbyte av information sker vilket senare utvärderas av kunden 
(Kawakami, Kishiya, och Parry, 2012, s. 17).  
 
Finnegan och Currie (2012, s. 155) menar att att duktiga marknadsförare som använder 
sig av CRM inte enbart fokuserar på händelser och aktiviteter mellan företag och kund 
utan också jobbar aktivt med att bibehålla och stärka relationen sinsemellan. 
Anledningen till att hantera och jobba med CRM på detta sätt bottnar i att det är 
lönsammare. Bibehållandet av befintliga kunder medför således lägre kostnader än 
rekryteringen av nya. Att aktivt arbeta med CRM kommer därmed att stärka relationen 
till befintliga kunder men även hjälpa till att generera nya (Finnegan & Currie, 2010, s. 
155; Peppard, 2000, s. 321f). 
 
Avslutningsvis har vi valt att sammanfatta hur kunder tänker och agerar gällande 
tjänstekvalitet med hjälp av Grönroos (2008) modell över totald upplevd kvalitet. 
Modellen består av kundernas förväntningar och erfarenheter av tjänster med hög 
kvalitet, upplevd kvalitet. I kundens förväntningar ingår faktorer såsom word-of-mouth, 
image, värderingar, behov och företagets marknadsföring. I kundens erfarenhet av 
kvalitet, den upplevda kvaliteten ingår två kvalitetsdimensioner, teknisk kvalitet (vad) 
och funktionell kvalitet (hur). Den tekniska dimensionen vad, speglar det kunden 
erhåller igenom sina interaktioner med ett företag. Den funktionella dimensionen hur, 
speglar i sin tur hur tjänsten erhållits. Båda dimensioner skapar i sin tur en erfarenhet 
för kunden som denne använder sig av tillsammans med förväntningar för att värdera 
köpet av tjänsten. I värderingen av tjänsten är image tillika en avgörande faktor för 
företag, både på lokal och koncernnivå. Detta eftersom att det är ett företags image som 
skadas ifall tjänsten inte lever upp till förväntningarna. (Grönroos, 2008, s. 81ff) 
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Figur 9. Total upplevd kvalitet. Grönroos (2008, s. 85). (Egenbearbetad modell)  

3.5	  Service	  recovery	  och	  kundvård	  
En viktig aspekt som måste fungera är återkopplingen tillbaka till kunden efter 
genomförd tjänst även fast tjänsten i fråga hållt hög kvalitet. Vi kommer i denna del 
redogöra för en modell över service recovery för att ge läsaren en förståelse hur 
företag bör agera i en situation där tjänsten inte hållt hög kvalitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Service Recovery Process. Tax och Brown (1998, s. 76). (Översatt av 
författarna 2013) 

Forskning visar att missnöjda kunder i flertalet företag är mer missnöjda när ett 
tjänstefel åtgärdats på grund av att företaget inte tagit lärdom från tidigare åtgärder (Tax 
& Brown, 1998, s. 75f). Eftersom likvärdiga produkter och tjänster erbjuds av flertalet 
företag idag är kundvård extra viktigt. Att hålla kontakten med kunder efter köp och 
bibehålla intresset för kunden är att skapa kundvård, där företag stärker sin relation till 
kunder genom relationsmarknadsföring (Kahn, 1995, s. 5; Söderlund, 2000, s. 83). 
Kundvård för företaget innebär att definiera kunderna och deras behov. För detta krävs 
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företagskännedom, där företag på ett enkelt sätt kan påpeka sina egna styrkor och 
svagheter. Företag måste förstå sina kunder på djupet och få en förståelse för deras 
behov innan kunden själv vet om det. För att lyckas med detta krävs nyfikenhet och ett 
stort engagemang från företaget (Kahn, 1995, s. 21). Företag kan även se kundvård som 
en investering och behandla kunden som en i företaget för att det ska resultera i en 
värdefull relation (Erasmie och Pihlsgård, 2000, s. 139f). 
 
Tax och Brown (1998) har utvecklat en modell om hur företagets ledning ska utforma 
strategier när det kommer till service recovery. Modellen består av fyra steg som ett 
företag måste fokusera på för att lyckas med återhämtningsprocessen. Områdena 
behandlar kundens lojalitet, medarbetarna och företagets lönsamhet. Det första steget 
handlar om att identifiera misslyckanden eller de fel som uppstått efter genomförd 
tjänst. Här är den största barriären för företag det faktum att flertalet kunder väljer att 
inte klaga om denne är missnöjd. Följderna blir att dessa kunder i tystnad byter 
leverantör utan företagets vetskap eller lärdom. För att motverka detta föreslår forskarna 
att tydligt förmedla vikten av att visa missnöje. Företag bör likaledes sätta upp tydliga 
prestationskrav samt utveckla en mer öppen kommunikation (Tax & Brown, 1998, s. 
77). 
  
Det andra steget i modellen behandlar hur ett företag bör lösa kundproblem. Faktorer 
som speglar företagets oförmåga att gå vidare från detta steg är bland annat kundernas 
förväntningar som ibland kan vara orealistiska. (Tax & Brown, 1998, s. 79;Wilson et 
al., 2008, s. 418) Förväntningarna handlar främst kundernas tidsram för återhämtningen 
och kundens krav på kompensation. Låter företaget kunden vara med och bestämma 
kompensationen, gynnas företagets image. Företaget måste också ha viljan att ta på sig 
ansvaret för misslyckandet, uppvisa en god kommunikation, artighet och ärlighet. För 
att lyckas med detta måste ledningen ta ansvar för att anställa rätt personal, utbilda dem 
och jobba med empowerment. Det andra steget handlar om att ha en databas där 
företaget effektivt hanterar kundproblem. Effekterna som följer om företaget lyckas gå 
vidare från detta steg är tillfredställda kunder och anställda, vilket i sin tur leder till 
bibehållna samt lojala kunder och anställda (Tax & Brown, 1998, s. 79ff).  
 
Det tredje steget behandlar företagets förmåga att kommunicera och kategorisera de 
problem som har uppstått för att lära sig av sina misstag. Steget handlar om en 
organisations lärande där personer betraktar företagets förmåga att förbättra kvaliteten 
baserat på den erfarenhet företaget förfogar. Viktigt i detta steg är att kunna redogöra 
för de kunder som är viktigast för företaget, en kund som alltid kommer med klagomål 
kanske är fel kund. För att företaget ska lyckas med kategoriseringen av misslyckanden 
bör interna dokument utvecklas där de rangordnar både kunden och klagomålet baserat 
på flertalet faktorer. Det är viktigt för företag att notera att det är i följande steg 
problemen vanligen dyker upp. Detta beror på att företaget saknar en kultur där de 
anställda har viljan att lära sig av misstag. För att skapa denna kultur krävs det att 
ledningen utvecklar en miljö där anställda känner en större sammanhållning och ett 
större ansvar gentemot kunderna. (Tax & Brown, 1998, s. 83f) Detta resonemang är 
även något som andra forskare delar (Chatman & Cha, 2003, s.21; London & Smither, 
2002, s. 84). 
 
Det fjärde och sista steget i modellen behandlar hur ett företag ska tolka och tillvarata 
den information och kunskap företaget har tillhandahållit från marknaden. Eftersom 
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flertalet kunder väljer att inte klaga på en tjänst som inte lever upp till deras 
förväntningar måste fler källor till information hittas, vilket kan spåras genom 
undersökningar. När företag väl har hittat mer information om deras brister måste 
informationen nå de berörda parterna som i sin tur kan välja att göra en mer ingående 
undersökning på hur företaget bör agera nästa gång. Det andra och fjärde steget är 
därför kopplade till varandra då det andra steget handlar om att ha en databas där 
företag effektivt kan hanterar kundproblem och det fjärde hur företaget ska använda 
informationen. Lyckas företaget med det här kommer man i slutändan även öka vinsten. 
(Tax & Brown, 1998, s. 79f & 85) Här ser vi kopplingar till CRM system där all 
information företaget har om en kund lagras och används för att skapa lojala och 
tillfredställda kunder (Finnegan & Currie, 2010, s. 153; Schierholtz et al., 2007, s. 832). 
  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Utökad teorimodell. (Skapad av författarna 2013) 

För att göra detta teorikapitel lättförståeligt för läsaren har vi sammanställt de delar som 
påverkar och leder till en upplevd tjänstekvalitet och tillfredställelse för kunden. Hela 
processen börjar hos ledarna, där deras förmåga att kommunicera, ge feedback och 
forma organisationskulturen påverkar de anställdas motivation. De anställdas 
motivation formar i sin tur hur kunderna upplever tjänstekvaliteten hos ett företag samt 
hur tillfredställda de är. Finns det en skillnad mellan kundernas förväntningar och 
företagets tjänsteleverans kan ett kundgap uppstå, som vi nämnt tidigare i avsnittet 
kvalitetsmissar 3.4.2. Eftersom vi vill undersöka hur en ökad förståelse och kunskap om 
CRM kan öka graden av tjänstekvalitet mellan kund och företag sett från ledning, 
medarbetare och kunder har vi i ovanstående bild inkluderat CRM som ett kugghjul och 
centralfaktor. Vår förhoppning genom vår studie är ta reda på om CRM kan leda till en 
högre upplevd tjänstekvalitet där återkoppling och kundvård är två viktiga faktorer. 
Tanken med modellen är att illustrera hur teorierna hänger ihop samt hur CRM kan 
minska kundgapet som uppstår om man inte har en hög kundorientering. Modellen 
kommer även att fungera som ett verktyg för vår analys.  
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4.	  Utförande	  
I följande kapitel kommer vi att presentera det tillvägagångssätt vi använt oss av vid 
insamlingen av den empiriska datan. Vi kommer även att redogöra för de urval vi gjort 
och ge en bild av informationens tillgänglighet samt hur den bearbetats. 
 

 

	  
 

Figur 12. Kapitelöversikt över utförande. (Skapad av författarna 2013) 

4.1	  Undersökningsmetod	  
Eftersom vi har en hermeneutisk ansats där vårt syfte är att tolka och förstå vad 
Customer Relationship Management innebär från tre perspektiv har vi som tidigare 
nämnt valt en kvalitativ undersökningsmetod. Med hjälp av tolv intervjuer, fyra från 
varje perspektiv kommer vi att få en djupare förståelse för ämnet.  
 
Vi kommer som tidigare nämnt göra en fallstudie på företaget. Fallstudier är en strategi 
att föredra när man ska undersöka något där man som forskare har relativt liten kontroll 
över, ett fenomen där man lägger fokus på verkliga sammanhang. Forskningsfrågorna 
brukar oftast innehålla orden “hur” eller “varför”, för att lättare få till en beskrivande 
eller förklarande studie. (Yin, 2003, s. 1) Enligt Yin (2003, s. 3) finns även tre olika 
typer av fallstudier en forskare kan använda sig utav, beskrivande, förklarande och 
explorativa. Då vår problemformulering, hur kan en ökad förståelse och kunskap om 
CRM öka graden av tjänstekvalitet utifrån lednings, medarbetares och kunders 
perspektiv? är ett nytt område kommer vår studie att bli av beskrivande och explorativ 
karaktär. Enligt Jacobsen (2002) bygger fallstudier på att man studerar en eller flera 
enheter vilka avgränsas till platser kallade absoluta enheter. Vi kommer i denna studie 
att studera en kollektiv enhet, SWECO Systems i Umeå som består av flera absoluta 
enheter, 22 andra kontor i Sverige. (Jacobsen, 2002, s. 95f) 

4.2	  Val	  av	  respondenter	  
Enligt Dahmström (2000, s. 187f) finns två grundläggande urval forskare kan använda 
sig av, slumpmässiga och icke slumpmässiga. Eftersom vårt syfte inte är att generalisera 
studien till andra kontext kommer vi använda oss av ett icke-slumpmässigt urval ett s.k. 
bekvämlighetsurval. Tittar man på det slumpmässiga urvalet så är denna baserad på att 
alla respondenter i en vald population ska ha möjlighet att komma med i urvalsguppen, 
vilket den icke slummässiga inte ger. (Bryman & Bell, 2007, s. 185) 

Enligt Bryman och Bell (2007) delar man vanligtvis in de icke-slumpmässiga urvalen i 
tre delar, bekvämlighetsurval, kvotrurval och snöbollsurval. Den icke slumpmässiga 
baseras ofta på bekvämlighet, personer som slumpmässigt finns tillhands. Medan 
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kvoturval syftar till att man vill skapa ett urval som reflekterar en population gällande 
ålder, etnicitet, kön och grupper. Den sista delen i det icke-slumpmässiga urvalet är 
snöbollsurval där forskaren tar kontakt med en grupp personer som är relevanta för 
studien och använder sedan gruppen för att komma i kontakt med andra personer. 
(Bryman & Bell, 2007, s. 197ff)  

I vår studie valde vi att använda oss av kriterium när vid val av respondenter. Vi ville 
exempelvis komma i kontakt med medarbetare som inte använder sig utav Theo 
Marknad men har tillgång till systemet. När vi valde ut kunderna försökte vi hitta 
kunder inom offentlig sektor, entreprenad och fastighetsförvaltning. Detta för att få en 
bättre spridning och komma i kontakt med de största kunderna som SWECO Systems 
kontor i Umeå arbetar med. 

4.3	  Etik	  i	  studien	  
I vår studie måste vi som forskare ta hänsyn till flertalet etiska faktorer och frågor. 
Forskare måste alltid vara medveten om vilken påverkan de har under intervjuer 
eftersom dennes värderingar kan påverka respondenten. Vidare är det också av stor vikt 
att forskaren ger en överblick till respondenten över hur forskaren har uppfattat 
situationen efter intervjun eftersom materialet baseras på forskarens observationer och 
tolkningar. (Walker, 1980, s. 35 refererad i Merriam, 1994, s. 189f) Anonymitet är 
också något Merriam (1994) behandlar där han menar att forskaren bör skydda 
respondenternas sekretess, något som kan vara svårt i fallstudier. Detta eftersom det 
alltid finns en möjlighet för andra att gissa vem respondenten är. (Merriam, 1994, s. 
189ff) Vi har före varje intervju talat om för respondenten att de kommer att vara 
anonyma i studien för att bibehålla deras integritet i företaget. Vi har även försökt att 
hålla ett neutralt förhållningssätt under själva intervjuerna och inte låtit våra egna 
värderingar påverka respondenternas svar.  
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2010) finns det sju stycken faktorer en forskare som 
genomför intervjuer måste tänka på, tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, 
analys, verifiering och rapportering. Tematiseringen behandlar syftet med 
undersökningen där kunskapen till människorna det forskats om bör öka. I vårt fall 
kommer studien förhoppningsvis leda till en bättre förståelse för CRM och vad 
kunderna anser om tjänstekvalitet. Planering tar upp vikten av välinformerade 
respondenter och att forskarna har deras samtycke för deltagande i studien. I vår 
undersökning har vi valt att hålla respondenterna anonyma med hänsyn till deras 
integritet i företaget. Vi har dock använt oss utav fiktiva namn på respondenterna inom 
företaget för att skapa ett bättre flyt i texten samt underlätta för läsaren. Vi har givetvis 
en förståelse att personer inom SWECO Systems kan ha en uppfattning om vilka 
respondenterna är i synnehet när det gäller ledning och medarbetare. Detta eftersom vi 
valt att ta med allmänna frågor som beskrivningen av arbetsuppgifter och hur länge 
personen i fråga har varit anställd av företaget. Alla etiska aspekter har vi tagit hänsyn 
till genom hela processen från själva intervjuerna till transkriberingen. (Kvale & 
Brinkmann, 2010, s. 78f; Kvale, 1993, s. 109f) Intervjusituation behandlar 
respondenternas beteende under intervjun där diktafonen i vissa fall kan ha gjort 
respondenten obekväm under intervjun. Utskrift och analys behandlar vår transkribering 
där vi försökt på ett korrekt sätt skriva ner det som respondenterna berättat och skickat 
de urval vi gjort från intervjuerna till respondenterna för att se att vi gjort rätt 
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tolkningar. Verifiering och rapportering behandlar vår etiska skyldighet om att endast 
redovisa korrekt information samt ta hänsyn till de konsekvenser studien eventuellt 
medfört. (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 79; Ejvegård, 2003, s. 50)  

4.4	  Intervjufrågornas	  koppling	  till	  teorier	  
De intervjufrågor vi har tagit med i studien utformades efter den teoretiska 
referensramen vi redogjorde för under kapitel tre, teori. Eftersom vi kommer att 
genomföra intervjuer på tre olika grupper, kunder, medarbetare och ledning har vi 
således olika frågor till dessa. Vid utformandet utav frågorna försökte vi på ett 
systematiskt sätt analysera teorierna och hitta nyckelord för att kunna anpassa frågorna. 
Under kundperspektivet har vi använt teorier rörande tillfredställelse, tjänstekvalitet och 
kundvård där faktorer som förväntningar, upplevelser, rekommendationer och 
tillgänglighet har varit av avgörande karaktär. Medarbetarnperspektivet präglas av 
motivation och empowerment, vi har således valt att grunda frågorna till de anställda så 
de behandlar företagskultur, kommunikation och feedback. Det sista perspektivet 
ledning, är nära kopplat till det föregående perspektivet och kommer behandla 
ledarskap. I detta perspektiv har vi således valt att behandla kommunikation, feedback 
och företagskultur.  Alla intervjufrågor hör således till olika teman som vi valt utifrån 
vår utökade teorimodell (se fig X, sidan Y). Detta för att vi lättare ska kunna tolka den 
data vi har fått fram. Enligt Nylén (2005) är kodning viktigt eftersom det rör 
identifieringen av väsentliga delar i empirin (Nylén, 2005, s. 21). 
 
När det kommer till de olika perspektiven så är frågorna utformade på ett sätt där vi som 
forskare ska kunna koppla tillbaka och hitta samband mellan de tre. Exempelvis frågar 
vi de anställda om de får feedback ofta samtidigt som vi frågar ledningen om de ofta ger 
feedback. Ett annat exempel är frågor kring återkoppling efter genomförd tjänst där vi 
behandlar medarbetarnas och kunderas uppfattningar. Gemensamt för alla tre 
perspektivens frågor är att svaren ger oss en bättre bild över hur CRM tänket i företaget 
ser ut (ledning och medarbetare) och hur det bör se ut (kunder). Efter den empiriska 
insamlingen kan vi således systematiskt analysera på vilket sätt förbättringar kan göras 
för att öka tjänstekvaliteten och ge rekommendationer åt SWECO Systems. 

4.5	  Intervjuer	  
Alla intervjuer inom varje perspektiv gjordes enskilt för att fånga syftet med studien och 
minska risken att respondenterna påverkade varandras svar. Vi valde heller inte att 
skicka frågorna till respondenterna i förväg, detta för att minimera risken att svaren 
skulle bidra till ett felaktigt resultat. Vi valde dock att skicka lite information om vilka 
områden intervjun skulle beröra samt i vilket syfte vi gjorde studien, detta gjorde vi för 
att respondenternas vilja att delta i intervjun inte skulle påverkas negativt. (Kvale, 1993, 
s. 153) Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär eftersom det gav oss som forskare 
friheten att ändra ordningsföljden på frågorna och en möjlighet att ställa följdfrågor. 
Semistrukturerade intervjuer är mer flexibla och fokus ligger på olika teman (Bryman, 
2011, s. 206 & 415), vilket underlättade vår analys. 
 
På grund av avståndet till två av respondenterna inom ledningsperspektivet gjordes 
dessa intervjuer via videokonferens programmet Microsoft Lync som SWECO Systems 
använder sig av vid möten. Vi upplevde inte att det var något problem eftersom vi fick 
väldigt utförliga svar och hade möjlighet att kontakta personerna i fråga efteråt, vilket 
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även Ejvegård och Kvale Jacobsen anser vara av vikt. (Ejvegård, 2003, s. 53; Kvale 
Jacobsen, 1993, s. 45). Sex av intervjuerna inom lednings- och medarbetarperspektivet 
gjordes på SWECO Systems kontor i Umeå, intervjuerna inom kundperspektivet 
gjordes på deras egna kontor eftersom det är naturliga och trygga miljöer för 
respondenterna (Jacobsen, 2002, s. 272). 
 
De svar vi tillhandahöll under våra intervjuer känns som ärliga och öppna. Vilket kan 
bero på att ämnet i sig är väldigt viktigt och intressant för samtliga intressenter i 
företaget. Andra anledningar kan ha varit vara att vi lovat att hålla respondenterna 
anonyma för att ingen skulle känna sig besvärad att svara på vissa frågor (Eliasson, 
2006, s. 54). Vi tror dock också att vår kontaktperson och handledare på SWECO 
Systems i Umeå som har god kontakt med de andra respondenterna kan ha bidragit till 
öppnare samtal under intervjuerna. Två respondenter kände sig dock obekväma till en 
början vilket kan ha berott på att vi valde att använda oss av en diktafon (Ejvegård, 
2003, s. 50).  
 
Längden på intervjuerna varierade mellan 20-40 minuter beroende på hur 
respondenterna svarade, vissa öppnade upp för följdfrågor medan andras svar 
förhindrade dem. Vi var dock av den uppfattningen att de intervjuer som var kortare 
oftast bidrog mer till vår studie, då svaren tenderade att vara mer precisa. Vid första 
urvalet bestämde vi oss för att göra nio intervjuer, tre inom varje perspektiv. Vi hade 
redan här nått en viss mättnad men ansåg att fler intervjuer skulle öka studiens 
trovärdighet och säkerställa den tidigare givna informationen. Vi valde därför att 
genomföra ytterligare tre intervjuer, ett inom varje perspektiv. Efter några av 
intervjuerna uppkom även kompletterande frågor som vi ansåg vara relevanta för 
studien. Vi valde därför att i efterhand ringa och maila de respondenter som frågorna 
berörde, även svaren från dessa bedömde vi som utförliga och väldigt givande till vår 
studie då respondenten sedan tidigare fått en bredare förståelse för ämnet och var mer 
insatt. Möjligheten att vi kunde ställa kompletterande frågor efter intervjuerna var på 
grund av vårt val av semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2007, s. 474). Vi 
valde även att göra en kortare telefonintervju med Controller Johan Malmberg för att få 
en uppfattning om utvecklings- och driftskostnaderna av CRM systemet Theo Marknad. 
Vidare har vi också tillhandahållit en mängd information under våra handledningar och 
möten av filialchef Kjell Blombäck. Sammanfattningsvis anser vi att intervjutiden på 
fem timmar bidragit med tillräcklig information. Av den orsaken avbokade vi två 
intervjuer eftersom vi uppnådde den mättnaden av information som vi ansåg vara 
tillräcklig för att besvara vår problemformulering (Marshall, 1996, s. 523). Vidare tror 
vi att ämnets relevans i företaget och för kunderna kan ha varit anledningen till att 
respondenterna var så intresserade av studien. Vi ansåg att de tidigare 
marknadsundersökningar på företaget inte gav kunderna chansen att lyfta fram de mer 
ingående åsikter som de hade och har gentemot SWECO Systems tjänstekvalitet då de 
varit av kvantitativ art. 

4.6	  Intervjuguide	  	  
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för de intervjufrågor som ligger till grund för den 
empiriska insamlingen. Eftersom vi har tre olika intervjuguider för de tre olika 
perspektiven kommer vi här endast redogöra för medarbetarperspektivet.  Samtliga 
intervjuguider finns att tillgå i appendix 2, 3 och 4 tillsammans med följdfrågorna. 
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Gemensamt för alla tre intervjuguider är att alla börjar med allmänna frågor rörande 
arbetsuppgifter och antal år i företaget. Detta är enligt Krag Jacobsen (1993, s. 126) 
viktigt för att kunna ge läsaren en uppfattning om varför respondenten i fråga är relevant 
för studien. Johansson-Lindfors (1993, s. 113) menar att det även är viktigt att forskaren 
inkulderar ett syfte till undersökningen, att anonymitet garanteras samt att 
intervjupersonerna försöker motivera respondenten. Alla tre punkter är något som vi 
inkluderat i intervjuguiden och talat om för respondenten. 
 
Som vi tidigare nämnt under avsnitt 4.3 valde vi att inte ta med namnen på 
respondenterna av integritetsskäl. Vi valde semistrukturerade intervjuer för att minska 
risken för upprepningar samt för att göra intervjun mer flytande. (Bryman & Bell, 2007, 
s. 474) Eftersom vi har tre olika intervjuguider har vi således inget gemensamt 
fokusområde på alla tre. Men syftet med alla frågor presenterade nedan är att få en 
bredare föreståelse för Customer Relationship Management från alla tre perspektiv och 
därigenom kunna ge incitament och rekommendationer åt SWECO Systems för öka 
effektiviteten och kundorienteringen i företaget och därigenom tjänstekvaliteten.  
 
Kundperspektivet fokuserar på kundens kontakt med SWECO Systems, deras 
förväntningar upplevelser kring tjänstekvalitet, kundvård och återkoppling. 
Medarbetarperspektivet fokuserar i sin tur mer på motivation, empowerment, 
företagskultur, kundmöten och informationshantering. Det sista perspektivet ledning 
behandlar frågor kring ledarskap, kommunikation och företagskultur. Frågorna till 
medarbetare och kunder är således nära kopplade till varandra eftersom de är starkast 
sammanlänkade. Alla frågor är indelade i olika teman så att vi lättare ska se samband 
mellan respondenternas svar oavsett perspektiv. 
  
Tanken är att det är medarbetarna som ska leva upp till de förväntningar kunder har 
gällande tjänstekvalitet. För att lyckas med detta krävs i sin tur motiverade anställda där 
ansvaret ligger hos ledningen. Motivation handlar om faktorer som formar individer i 
deras strävan efter att nå olika mål och därför krävs även empowerment. Det är därför 
en självklarhet att vi till ledningen kommer att ställa frågor kring deras sätt att få 
anställda engagerade i kunder. Värderar inte ledningen kundengagemang så kommer 
inte de anställda att göra det heller. Avslutningvis kommer teorier kring CRM att 
gemensamt analyseras i alla tre perspektivens svar där även service recovery kommer 
vara viktigt.  
 
Följande frågor är utdrag ur intervjuguiden för medarbetarna där vi har valt att ta ut de 
övergripande frågorna och några följdfrågor som rör ämnet i fråga. Fullständiga 
intervjuguider finns som tidigare nämnt i appendix 2, 3 och 4.  
 
Medarbetare 
 
Allmän information 

Tanken med den allmänna informationen är att få en bild över respondentens bakgrund 
samt ge en föklaring till läsaren varför respondenten i fråga är relevant för studien. 
(Krag Jacobsen, 1993, s. 126) Frågor som dessa anser vi också är bra att ta med 
eftersom respondenten kan komma att känna sig mer bekväm i situationen och svara 
mer naturligt på resterande frågor.  
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Motivation/Empowerment & Företagskultur 

Ovanstående område är ganska brett där vår tanke är att respondenten med egna ord ska 
ge en generell bild över kulturen på SWECO Systems. Frågorna här har vi kopplat 
samman med området motivation som är det mest kritiska området inom detta 
perspektiv. Tanken med frågan är också att en dialog med respondenten ska uppstå där 
vi får möjlighet att ställa följdfrågor inom området, exempelvis inom interna relationer, 
kommunikation och feedback. Syftet med följdfrågorna är att se ifall respondenten i 
fråga känner att denne har motiverade arbetsuppgifter samt en känsla av öppenhet på sin 
arbetsplats. Följdfrågor kring kommunikation kommer också att ställas där syftet är att 
få en bild över hur medarbetarens tankar kring kommunikationen fungerar och hur den 
kan förbättras. Kommunikationsfrågorna blir också av stor vikt eftersom de ger oss 
möjlighet att koppla tillbaka till hur respondenten upplever sin relation gentemot övriga 
anställda och chefer. Är inte den anställda motiverad kommer detta att spegla sig på 
tjänstekvaliteten i slutändan.  

Kundmöten 
Frågor inom detta område behandlar kundmöten och kundrelationer som den enskilda 
medarbetaren har med sina kunder. Syftet med frågorna är mer CRM inriktad där en 
dialog kring följdfrågor rörande informationshantering och kundrelationer. Dessa är av 
vikt eftersom de rör frågor som alla behandlar tjänstekvalitet i någon form. Om vi får en 
tydligare bild över målet med olika kundmöten kan vi också ta reda på hur stort behovet 
av ett CRM system är. Följdfrågor kommer att lyftas fram olika mycket beroende på hur 
respondenten väljer att besvara tidigare frågor. Tanken är att se hur 
informationshanteringen ser ut mellan konsulterna samt vilka resurser som finns att 
tillgå. Ett annat syfte med frågorna är att se ifall respondenten upplever 
informationshanteringen och Theo Marknad problematisk. 

CRM 
Området CRM är nära kopplat med föregående område och är av stor vikt eftersom det 
behandlar respondentens kunskap inom CRM, utbildning och rutiner kring kundmöten. 
Finns inte kunskapen inom CRM så finns heller ingen anledning till att använda Theo 
Marknad. Här är följdfrågor rörande utbildning och respondentens åsikter kring Theo 
Marknad viktiga för vår studie eftersom vi vill få en tydlig bild ifall respondenterna 
upplever Theo Marknad problematisk. Frågorna kring återkoppling är också av stor vikt 
eftersom den utgör är en del i tjänstekvaliten där vi i kundperspektivet får kundernas 
syn och i medarbetarperspektivet får medarbetarnas syn på saken. 
 
Avslutande frågor 
I de avslutande frågorna får respondenten möjlighet att tillägga något som inte kom på 
tal men som respondenten funderade på under intervjun. Syftet här är att ge 
medarbetarna chansen att tänka över sina svar. Under dessa frågor tog vi även upp att vi 
gärna kontaktar respondenten igen om något fortfarande var oklart för oss. 

4.7	  Databearbetning	  
Alla våra tolv genomförda intervjuer har vi spelat in med hjälp av en diktafon för att 
komma ihåg all information vid transkriberingen. Intervjuerna transkriberades 
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systematiskt direkt efter så att vi som forskare hade möjlighet att följa upp intressanta 
åsikter som sagts under intervjun samt gå tillbaka och se om man gjort rätt tolkningar 
(Bryman & Bell, 2007, s. 489). Transkriberingen tog sammanlagt ca 20 timmar. Enligt 
Kvale och Brinkmann (2010)  ska en person avgöra kvaliteten på datan genom att ta 
hänsyn till innehållet och syftet med intervjun, men även intervjupersonen och 
intervjuns längd. Viktigt att komma ihåg är dock att olika personer tolkar kvaliteten på 
olika sätt eftersom syftet tolkas på olika sätt. (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 177ff) En 
väl genomförd transkribering är enligt Kvale och Brinkmann (2010, s. 193) ”[...] 
intervjuprojektets hårda empiriska kärna”. 
 
Enligt Heritage (1984) refererad i Bryman och Bell (2007, s. 489) finns det flertalet 
faktorer en lyckad transkribering och inspelning kan leda till. Väljer en forskare att 
spela in intervjun hjälper detta att rätta till de begränsningar som naturligt uppstår för en 
människa när det kommer till att minnas information. Vidare hjälper det till att göra en 
mer grundlig analys över vad respondenterna sagt eftersom du kan lyssna på intervjun 
obegränsade gånger. Till sist så hjälper en transkribering också andra forskare att tolka 
materialet annorlunda och skapa en så kallad sekundär analys.  
 
När en forskare väljer att genomföra transkriberingen bör denna för att underlätta 
processen använda sig utav ett datorprogram eller en transkriberingsmaskin (Bryman & 
Bell, 2007, s. 489). Vi valde att använd en gratis version av transkriberingsprogrammet 
Express Scribe vilket underlättade processen genom att vi kunde pausa och starta 
materialet samt transkribera direkt i programmet. Eftersom vi var två stycken som 
skötte transkriberingen till vår studie var det enligt Kvale och Brinkmann (2010, s. 197) 
viktigt att vi båda använde samma metod genom alla transkriberingar för att underlätta 
jämförelser.  

4.8	  Kritik	  till	  primärkällorna	  
I den teoretiska metoden redogjorde vi för kritiken till våra valda sekundärkällor. I detta 
avsnitt behandlar vi kritiken mot våra primärakällor, datan vi samlat in genom våra 
intervjuer. (Saunders et al., 2012, s. 304f). Innan vi genomförde intervjuerna, 
intervjuade vi oss själv genom att göra en pilotintervju för att få en uppfattning om att 
det fanns ett flyt i frågorna så att inga onödiga störningar skulle uppstå (Bryman, 2011, 
s. 258). Vi fick båda den uppfattningen att alla intervjuer kändes väldigt naturliga och 
att alla svar som vi erhöll kändes rimliga och ärliga. 
 
Generellt när vi tittade över svaren efter transkriberingen fick vi ganska snabbt reda på 
att svaren var väldigt utförliga. En del personer kände sig dock obekväma i situationen 
vilket kan bero på vårt val att använda diktafon (Ejvegård, 2003, s. 50). Men efter att 
intervjun pågått några minuter kändes det som att intervjuerna flöt på bättre och 
respondenterna tog sig tid att svara. De respondenter vi intervjuade inom lednings- och 
medarbetarperspektivet hade alla olika befattningar och arbetsuppgifter inom SWECO 
Systems. Vår uppfattning kring detta är att det bidrog till en bättre spridning av åsikter 
inom hela företaget vilket resulterade i en mer omfattande bild, även fast vårt syfte inte 
var att generalisera.  
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5.	  	  VERKLIGHETEN	  	  
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de resultat vi har tillhandahållit från våra 
intervjuer. Vi kommer att börja med att ge en kort beskrivning av SWECO och 
dotterbolaget SWECO Systems för att ge läsaren en klarare bild över företagets 
verksamhet. Vidare kommer vi även att beskriva CRM systemet Theo Marknad som för 
nuvarande finns tillgängligt hos SWECO Systems. De senare delarna av kapitlet 
kommer att behandla de olika perspektiven ledning, medarbetare och kunder där deras 
syn kring faktorer som företagskultur, motivation och tjänstekvalitet kommer att 
presenteras. Kundperspektivet behandlas separat varav lednings- och 
medarbetarperspektiven presenteras tillsammans. Detta för att liknande frågor inom 
dessa perspektiv har ställts.  
 

 

	  

	  

	  

	  
 

Figur 13. Kapitelöversikt över verkligheten. (Skapad av författarna 2013) 

5.1	  Företagsbeskrivning	  SWECO	  Systems	  AB	  
SWECO är ett internationellt teknikkonsultföretag som inriktar sig på anläggning, 
byggnadskonstruktion, installationsteknik, arkitektur, infrastruktur, energi och miljö. 
Verksamheten bedrivs av mindre teknikkonsultföretag som totalt är elva helägda 
dotterbolag såsom SWECO Eurofutures AB, SWECO Infrastructure AB, SWECO 
Environment AB samt SWECO Systems AB. SWECO har idag ungefär 7700 anställda i 
Europa i över 12 länder samt 3500 anställda i Sverige och totalt jobbar dessa med drygt 
30 000 uppdrag varje år. Uppdrag som SWECO har jobbat med är bland annat moderna 
översvämmningsskydd i Polen, utformandet av ett kombinerat värme- och elkraftverk i 
Finland för mer hållbar försörjning samt omfattade renoveringar av vattenverk i 
Ryssland med målet att förbättra kvaliteten på rent vatten.  (Gårdlund 2012; SWECO 
2013)  
 
SWECO Systems AB är ett helägt dotterbolag till SWECO, där Umeå kontoret är 
indelat i fyra grupper VVS, el, styr och brand. SWECO Systems AB har 23 kontor i 
Sverige med drygt 440 anställda som är knutna till fackförbunden Unionen och Sveriges 
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Ingenjörer. Umeå kontoret jobbade under 2012 mot drygt 130 företag och tjänsteutbudet 
omfattar allt från underhållsplanering av byggnadsinstallationer till rådgivning och 
projektering. Umeå kontoret hade även en omsättning år 2012 på 21 miljoner SEK 
medan den totala omsättningen för Systems i Sverige låg på 576 miljoner SEK. 
SWECO Systems AB har ett CRM-system kallat Theo Marknad med syfte att öka 
kundorienteringen och underlätta informationshanteringen för de anställda. Eftersom det 
idag endast är Umeå kontoret som nyttjar systemet alls vill ledningen gärna veta varför, 
eftersom en CRM implementering är en stor investering för företag.  (Blombäck 2013; 
SWECO  2013)  
 
År 1889 grundade Hugo Theorell, Theorells Ingenjörsbyrå vilket senare kom att heta 
Theorells Installationskonsult AB. Det var alltså redan det året grunden för hela 
SWECO koncernen formades. År 2008 bytte Theorells Installationskonsult AB namn 
till SWECO Systems AB efter ha blivit uppköpta av SWECO AB. Från 1889 till idag 
har bolaget förvärvat flertalet bolag och skapat ett konkurrenskraftigt och internationellt 
konsultbolag, men det var först år 1997 SWECO kom att bildas (SWECO, 2013; 
Karlsson, 2013). Eftersom att Theorells Installationskonsult AB växte sig större genom 
åren skapades också ett större behov om att strukturera upp kunddatabasen, varav 
företaget investerade i CRM-systemet Caesar. Efter en tid med systemet Caesar kände 
företaget att ett nyare system borde utvecklas. Företaget bestämde sig då för att utveckla 
ett CRM-system internt i bolaget, vilket fick namnet Theo Marknad. (Blombäck, 2013, 
SWECO, 2013) 

5.1.2	  Theo	  Marknad	  
Theo Marknad är det CRM system som idag finns tillgängligt hos SWECO Systems 
som utvecklades internt i företaget för drygt 10 år sedan när SWECO Systems 
fortfarande hette Theorells, därav namnet Theo Marknad. Innan Theo Marknad fanns 
även ett annat CRM-system, Caesar vilket utvecklades externt men som kom att bytas 
ut (Blombäck, 2013). Det samtal vi hade i början av vår uppsatsperiod med vår kontakt 
Kjell Blombäck ledde oss till det syfte och den problemformulering vi tidigare 
presenterat. Det var under detta samtal vi fick en första bild över den låga 
användningsnivån av Theo Marknad. Vi fick senare befogenheterna att själva undersöka 
systemet och se statistik kring alla registrerade kundkontakter och kundbesök som 
hittills gjorts under 2013 bland alla SWECO Systems kontor. Av alla 23 kontor i 
Sverige finns fem kontor som från den första januari 2013 till den 24 april 2013 
registrerat en eller flera kundkontakter. Det som är intressant här är att spridningen 
mellan kontorens registrerade kontakter skiljer sig avsevärt. Umeå kontoret har den 
största spridningen på 36 % vilket betyder att 36 % av konsulterna inom gruppen i 
Umeå har genomfört en eller flera kundkontakter och registrerat dessa, men som 
fortfarande är väldigt låga siffror. Detta jämfört med Systems gruppen i Malmö som 
endast har en spridning på 6 % och är ett större kontor. Umeå kontoret som är ett av de 
minsta kontoren har även 83 registrerade kundbesök medan de övriga 22 kontoren har 
allt från noll till sex stycken. (Theo Marknad, 2013) 
 
Den vision som finns i företaget är att Theo Marknad ska användas för en bättre 
överblick på vilka kunder företaget har men också vad olika kundkontaker har resulterat 
i, inte bara hos SWECO Systems utan även på andra bolag inom SWECO koncernen. 
Det finns en vision att ett ökat användande ska leda till “[...] en mer strukturerad 
försäljning eller en chans till strukturerad försäljning”. Den generella bilden av både 
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ledningens och medarbetarnas uppfattning kring Theo Marknad är att det är uråldrat. 
Systemet som är över tio år gammalt saknar idag delar som användarvänlighet och 
uppdaterade kundregister. Bland de första kommentarerna vi fick angående systemet 
från Oscar inom ledningsgruppen var “Kundsystem är bra men Theo Marknad är 
kanske inte världens bästa system”. Medan Peter en medarbetare instämde och sa “[...] 
det är ett gammalt system och det finns ju mycket grejer men det är ju framförallt att det 
ska vara aktuellt. [...]Vi har ju Theo marknad som system som jag tycker är lite 
traggligt”. Användningsområdet bland medarbetarna och ledningen är flera men 
används i stora drag endast vid kundinbjudningar inför företagevents samt för att hitta 
adresser och andra kontaktuppgifter. Nils en annan medarbetare menar att han tidigare 
inte förstått syftet med Theo Marknad och heller inte användningsområdena, “Ja, alltså 
nu när jag äntligen förstått hur man använder det går det ju att söka. Förut trodde jag 
ju att Theo Marknad bara var kundkontakt och att bjuda in kunder till event”. Enligt 
ledningen beror det smala användningsområdet på ett motstånd och en glömska 
eftersom flertalet konsulter anser att de har egna kunder och ser därför inget behov att 
lägga ner tid på systemet. Detta bekräftas av Peter som sa “[...] jag håller mig till 
samma kunder och då har man mindre behov”. Lisa en annan medarbetare menar att det 
minimala användandet beror på att det inte går att lita på systemet eftersom det finns så 
mycket gamla uppgifter som man inte har befogenhet att uppdatera eller radera ur 
systemet på egen hand. 
 
De svar vi fick på frågan gällande vilken kunskap medarbetarna har om CRM samt om 
de vet i vilket syfte Theo Marknad används var likvärdiga.  Ingen hade någon direkt 
uppfattning om vad konceptet innebar och utbildningarna som hållts om Theo Marknad 
glömdes snabbt bort och kändes mindre viktiga. Adam en respondent från ledningen 
menar att deras intresse för att förmedla vikten av användandet har varit svalt men att 
det ändå är viktigt att systemet används av medarbetarna eftersom det finns tillgängligt i 
företaget, “Vi trycker ju inte på det [...]jag tycker att det är viktigt att vi har ett CRM 
system och då måste dem ju använda det”. 
 
Ovanstående kommentarer kring Theo Marknad var något som speglades av majoriteten 
av respondenterna inom lednings- och medarbetarperspektivet vilket gjorde oss väldigt 
fundersamma kring systemets utvecklings- och driftskostnader. Därför bestämde vi oss 
för att kontakta ledningsgruppen igen angående kostnaderna men där fanns ingen 
vetskap kring detta, utan vi fick rådet att kontakta Johan Malmberg, controller på 
SWECO Systems kontor i Stockholm. Efter ett telefonsamtal med Malmberg kunde han 
endast uppskatta utvecklingskostnaden då den gjordes internt i företaget för drygt tio år 
sedan. Uppskattningarna som gjordes var 160 nedlagda arbetstimmar, två konsulter, 800 
kr/tim vilket ledde fram till en utvecklingskostnad på ungefär 250.000 kr. Det som är 
mer intressant är driftskostnaderna vilka Malmberg kunde kolla upp på äldre fakturor. 
Varje år faktureras SWECO Systems av en IT-avdelning som ansvarar för systemets 
underhåll och hanteringen av alla databasuppgifter på 50.000 kr. Därmed har företaget 
spenderat ungefär 750.000 kr på ett CRM system som inte använts till sin fulla 
potential.  

5.2	  Kunder	  
I detta avsnitt kommer vi att sammaställa resultaten vi har tillhandahållit från våra 
intervjuer med fyra av SWECO Systems största kunder i Umeå. Kunderna har jobbat 
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olika länge med SWECO Systems och jobbar inom offentlig sektor, fastighetsförvaltning 
samt entreprenad och anläggningsbranschen. Alla respondenterna inom detta 
perspektiv har varit i kontinuerlig kontakt med konsulterna på SWECO Systems och är 
därför viktiga för kartläggningen utav företagets uppfattade tjänstekvalitet. Svaren vi 
fått av dessa respondenter hjälper oss att fastställa SWECO Systems nuvarande 
tjänstekvalitet med hänsyn till våra valda teorier inom kundperspektivet. 

5.2.1	  Tjänsteutbud	  
SWECO Systems tjänsteutbud är känt bland deras kunder i Umeå tack vare deras långa 
relationer i kombination med att Umeå är en relativt liten stad med dess 117 000 
invånare. Långvariga och stora projekt har lett till en stabil kundbas med kunder som 
sprider rekommendationer till andra potentiella kunder. Under intervjuerna kom det 
även fram att kunderna har svårt att särskilja SWECOS olika bolag som finns här i 
Umeå såsom Systems, Architecture och Construction. En respondent beskrev “[...] 
ibland är det ju svårt att hålla reda på vilken avdelning som gör vad när det gäller 
SWECO”. Respondenterna var alla överens om att SWECO Systems tjänsteutbud är 
direkt kopplat till specifika konsulter inom företaget som man hört talas om och inte 
företaget i sig. Förklaringen till denna informationsspridning beror på som tidigare 
nämnt främst på långa affärsmässiga relationer och Umeås storlek. Överlag var 
personliga relationer till konsulterna på företaget den huvudsakliga informationskällan 
gällande SWECO Systems tjänsteutbud och den främsta anledningen till att man anställt 
just det företaget. “[...] ja alltså jag har ju valt Systems därför att jag tycker att de är 
bra  på det jag vill ha, men det är ju inte SWECO utan personerna man väljer [...]”, 
svarade en av respondenterna.  

5.2.2	  Tjänstekvalitet	  
Vilka faktorer som avgör en hög tjänstekvalitet hade respondenterna liknande svar på. 
De ansåg att förberedelse var A och O inför projektmöten, att konsulterna var 
tillräckligt pålästa och dök upp i tid. De menade att även om man har haft en lång 
relation med konsulten genom olika projekt så föredrar de att konsulterna håller en 
professionell nivå och profil vid leveransen av deras tjänster. Andra faktorer de hade 
som gemensamma nämnare var att flagga för eventuella förseningar eller förändringar i 
god tid men ännu hellre hålla sig till tidsplanen som de både parterna kommit överens 
om. En respondent sa “[...] bättre att de säger i förväg så man har en chans att 
korrigera något”. En av respondenterna menade att alla dessa ovan nämnda faktorer 
kan benämnas med kommunikation, han sa “[...] det är en form av kommunikation som 
är viktigast, vad det än gäller”. En annan kund nämnde ytterligare faktorer som viktiga  
[...]Ett exempel är att de levererar det som vi vill ha men även kommer med  egna 
initiativ som höjer kvaliteten och kan vara en bättre lösning. Att man är lite innovativ så 
att säga. Vidare sa kunden att [...] engagemang är en kvalitetsfråga [...]. Engagemang 
är nyckeln till allt bra arbete. Är man engagerad och brinner för någonting då blir det 
bra”. Kunden menade att man måste vara engagerad som konsult för att tillfredsställa 
kundens behov, utan engagemang blir det svårt att tillgodose kundens krav på innehållet 
av hög tjänstekvalitet. Vid frågan om konsulterna visat på bristande engagemang 
svarade en annan av kunderna “Ja det har man ju upplevt. Alltså att man kommer till ett 
möte och konsulten inte är klar med det man skulle vara klar med”. Övriga kunder var 
relativt nöjda med engagemanget från SWECO Systems. Däremot påpekade en kund att 
engagemanget för de tekniska lösningarna var mycket större från konsulternas sida än 
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de administrativa och ekonomiska. Han ansåg att konsulterna från SWECO Systems 
med fördel skulle kunna intressera sig mer för de sistnämnda områdena under framtida 
projektmöten eftersom de punkterna även är viktiga faktorer för projektets 
förutsättningar.  
 
Alla respondenter hade förtroende för SWECO Systems, men en kund berättade “[...] ja 
det har jag ju eftersom jag har kvar dem i projektet som jag jobbar med. Men jag har ju 
bytt ut el-sidan, den har jag bytt ut”. Kunden ville inte dela med sig av varför el-sidan 
var utbytt men något hade lett till missnöje. En annan svarade med “[...] kunskapen 
finns där det är bara det att de har lite mycket ibland”. Han menade att förtroendet för 
konsulterna finns men att deras förutsättningar i samband med tidsbrist och 
resursplanering ibland leder till mindre lyckade resultat. Detta bekräftades av ytterligare 
en respondent som uttryckte sig med att säga “De är ju kompetenta men de har tappat 
lite i förtroende, så de har väl lite att jobba på.” Även han menade att den tidvisa 
bristen av resursplanering har lett till minskat förtroende för SWECO Systems. Dock 
tydliggör samtliga respondenter att alla konsulter från SWECO Systems som de har 
varit i kontakt med besitter kompetensen de efterfrågat för det specifika projektet och 
påpekar “[...] det är kunskapen som är viktigast. Men det ska ju naturligtvis vara 
prisvärt också.” Vid frågan om pris eller kompetens var viktigast vid val av konsulter 
inför ett projekt var alla eniga om att kompetensfrågan vägde tyngst, en svarade “ [...] i 
ett startskede är det jätte jätte viktigt att det är en konsult som har en kunnighet som 
hjälper till och formar ramen som sen ska bli en handling”. 

5.2.2.1	  Leveranstider	  
Att förändringar sker under projektets gång mellan konsult och kund är vanligt 
förekommande eftersom det är många bitar som måste falla på plats. Enligt 
respondenterna är konsulterna duktiga på att skapa en tidsplan men desto sämre på att 
hålla sig till den. En av kunderna förtydligade att det är vanligt förekommande med 
förseningar i konsultbranschen “[...] man har svårt att hålla tider. De verkar ha insett 
allvaret med att ifall man ska vara kvar i det här gänget så måste man hålla tider också, 
och det har de blivit bättre på. Men annars så är det också ett allmänt dilemma för alla 
konsulter och det är inte bara konsulternas fel utan också vårat fel. Alltså det saknas 
uppgifter och det är kommunikationen som kan ställa till det [...]”. Vid frågan om hur 
SWECO Systems förhåller sig till tidsplanen tryckte flera av respondenterna på bristen 
av kommunikation som anledningen till förseningar av projekt. Detta eftersom 
projekten oftast innefattar många olika aktörer som måste vara samstämmiga för att 
tidsplanen och resursplaneringen ska hålla hela vägen in i mål. “I det senaste höll det 
inte, då brast det. Framförallt är det dålig kommunikation, de är förjävla dålig på att 
kommunicera.”  

5.2.2.2	  Återkoppling	  
Att konsulterna på SWECO Systems hör av sig efter avslutat projekt var inget kunderna 
direkt kunde relatera till. Snarare påpekades det att de själva var tvungna att kontakta 
konsulterna om något gått snett eller liknande för att få det åtgärdat efter projektets 
slutdatum. Även om projektet avslutats felfritt ansåg kunderna att det var mer ett 
undantag än regel att konsulterna återkom efter projektets slut. Majoriteten påpekade att 
någon återkoppling inte existerar vid samarbetet med SWECO Systems “[...] inte direkt 
riktade samtal att han ringer och kollar hur det har gått” svarade en respondent. En 
annan uttryckte sig liknande vid frågan om huruvida det sker en återkoppling “Nej, det 



48	  

	  

är dem sämre på. Det kan dem bli bättre på”. Generellt sett, ansåg kunderna att 
återkoppling inte existerar och att intresset inte heller verkar finnas bland konsulterna 
själva att återkomma enbart för att följa upp resultatet. Möjligheterna och intresset för 
en återkoppling mellan kund och konsult existerade bland respondenterna vid frågan om 
de skulle vilja ha en sådan kontakt. Exempelvis berättade en av kunderna att de gärna 
skulle vilja att konsulterna ringer upp och gör en liten utvärdering av projektet, i nuläget 
kände respondenten att projekten oftast blir en enmansshow utan större intresse för 
kunden när projektet är slut och de är klara med sin del av jobbet. Sammanfattningsvis, 
finns det en efterfrågan på återkopplingssamtal och en av respondenterna trodde att 
bortfallet av återkoppling berodde på bristande rutiner hos SWECO Systems “[...] vi vill 
ju ha en kontinuerlig kontakt, det finns ju både mail och telefoner och allt möjligt. Så 
där tror jag inte att de har något bra system själva”.  
 
När vi fortsatte diskussionen kring återkoppling började vi fråga huruvida kunderna 
varit missnöjda med ett projekt som SWECO Systems varit delaktig i, och där fick vi 
olika svar. Utifrån svaren verkar det inte vara ett större problem, en berättade att det 
hade hänt men förtydligade att det inte var SWECOs fel utan enskilda personer, 
konsulter i detta fall. En annan vittnade om att missnöjet med ett projekt bottnade i 
bristande kommunikation. Han sa “[...] men överhuvudet taget är det här med att 
kommunicera tydligt en brist, och oftast är det generellt där det brister. Att man 
försöker undvika att ta upp problemet när det uppstår och kommer smygande med det 
på slutet. Att kommunicera i tid är jätteviktigt!” med detta menade respondenten att de 
inte varit missnöjda med själva resultatet av projekten utan att missnöjet främst handlat 
om bristande kommunikation under projektets gång. Trots dessa svar är samtliga 
respondenter fortfarande kunder hos SWECO Systems och nöjda med samarbetet. En av 
kunderna nämnde dock att de struntat i att rekommendera företaget vid ett tillfälle med 
anledningen att “De har gjort ett dåligt jobb”. Övriga respondenter däremot har upplevt 
SWECO Systems som “[...] väldigt professionella” och rekommenderat företaget till 
andra projekt.  
 

5.2.3	  Kundrelationer	  &	  SWECO	  Systems	  
Hur relationen mellan kund och konsult på företaget önskades vara från respondenternas 
perspektiv skiljde sig från kund till kund. Vid diskussion om SWECO Systems 
företagsevents där de bjuder in kunder till stora sammankomster rådde det delade 
meningar. En tyckte att “[...] ska man förbättra på kundrelationer ska man inte belasta 
personers fritid utan man ska kunna ta det i samband med någonting, det är ju mycket 
smartare” och menade därmed att dessa sammankomster bara slösade hans fritid. Han 
såg hellre till att “[...] man kan träffas över en lunch” eller liknande för att jobba på 
kundrelationen under arbetstid. En annan respondent var av en helt annan åsikt gällande 
privata lunchbjudningar på arbetstid och förklarade “ [...] det här med riktade, att dem 
bara till exempel bjuder in oss eller något känns inte bra” , denne föredrog SWECO 
Systems större företagsevent som är riktade till alla vid ett och samma tillfälle. Vidare 
höll en tredje respondent med att företagseventet är alldeles för tidskrävande och 
föreslog att “[...] det är roligare om man gör någonting när man har ett projekt 
tillsammans för att stärka gruppen.”.  
 
En bra kundrelation innebär tydlig kommunikation enligt respondenterna. De var alla 
eniga om att SWECO Systems konsulter var lätta att nå via mail och telefon samt att de 
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svarade “[...] inom rimliga tider”. En kund beskrev att “[...] när man ringer dem så 
ställer dem ju upp på en gång.” Dock så berättade samma kund i samma veva att “[...] 
dem är dåliga på att återkoppla på de objekt som vi redan kör eller de projekten så att 
säga” och önskade en förbättring inom detta område. Kunderna var också eniga om att 
företaget är bra när det kommer till att hålla personliga löften, en respondent sa ”Dem är 
ju inte sämre än någon annan, det är nog ganska bra”. 
 

5.2.4	  Service	  recovery	  
Ibland uppstår det fel och brister som tidigare sagts och upplevelserna kring hur dessa 
fel åtgärdas skiljde sig mellan respondenterna. En sa att om “[...] vi som beställare ser 
till att de får till sig det som har gått snett, då korrigerar dem ju det” och menade att 
konsulterna varit lyhörda när det uppstått problem. Övriga kommenterade att “Vi har ju 
haft en del kontroverser med några och det var de ju inte särskilt snabb på” och 
påpekade ett misstag som skett för 1,5 månad sedan utan att ha åtgärdats av den 
ansvariga konsulten ännu vid intervjuns tidpunkt. Att åtgärder kunde dröja tyckte även 
en annan kund som menade att “Där kan det ju ta tid”, ibland måste även andra parter 
vara delaktiga för att åtgärden ska kunna ske snabbare. Det är inte alltid konsulternas 
fel. 
 
Alla respondenter var överens om att det ligger på beställarnas ansvar som kund till 
SWECO Systems att påpeka vid missnöje eller något annat som de anser bristfälligt 
under projektets gång för att möjliggöra en åtgärd. Som en kund uttryckte sig 
“[...]annars är det så lätt att sitta och säga det och sitta och gnälla och klaga om man 
inte för vidare kritiken. Då blir det ju annars samma sak nästa gång”, och menade att 
ett förtydligande av problemet leder till en lärdom som hjälper konsulten att undvika en 
liknande händelse vid nästa samarbete. Vid frågan om huruvida respondenterna önskat 
att SWECO Systems hanterade fel på ett annat sätt svarade en “Nej, bolaget är ju 
bolaget men sen är det ju alltid personerna som gör bolaget.” Kunden menade att hur 
fel och brister hanteras är helt och hållet beroende på vilken av konsulterna som är 
delaktig i projektet och inte vilket företag som är anställt. Övriga respondenter instämde 
gällande att hur saker och ting åtgärdades var helt personrelaterat och kunde inte läggas 
över på företaget helt och hållet. Dessutom var de ense om att konsulternas uppträdande 
definitivt hade en inverkan på deras uppfattning av SWECO Systems som företag.  
 

5.2.5	  Kundernas	  önskemål	  
Möjligheterna till att skapa bättre relationer finns enligt respondenterna. Även om alla 
intervjuade kunder till största delen är nöjda med samarbetet påpekade en del 
respondenter förbättringar som företaget bör ta till sig. En kund förtydligade “[...]att till 
exempel ringa upp och kolla om det är problems även fast de inte hör någonting så kan 
de ju i alla fall faktiskt höra av sig!” och menade att det är hans ansvar att ringa och 
berätta om problem uppstått efter projektets slut. Han ansåg att en slags rutin bör införas 
där man som konsult stämmer av läget efter projektet, oavsett om problem uppstått eller 
inte. Han påpekade även “[...] de borde också kunna lätta från kontoret lite oftare utan 
att ha debeteringsblocket med sig” och syftade på att en lunchbjudning eller liknande 
vore på sin plats för att bibehålla relationen mellan projekt. En av de andra 
respondenterna nämnde något liknande och uttryckte sig “[...]men jag tror ifall de har 
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ett uppföljningssystem där de har lite koll vad de håller på med och kan sätta en 
tidsram, tror jag att alla kan bli nöjdare så att säga”, den gemensamma nämnaren som 
båda kunderna svarade var en önskad förbättring utav  uppföljning/återkoppling. Övriga 
kundernas önskan om förbättring rörde “[...] deras styrning av projekt, tidsplaner, 
resursplanering, kommunikation. De har en hel del alltså, att utbilda sina ansvariga i 
resursplanering” och “[...]återkopplingsdelen så att säga, och ibland så har vi ju 
mycket som vi gör löpande men man bör kanske ha en tidsplan på vissa saker”.  

5.3	  Medarbetare	  och	  Ledning	  
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet vi har tillhandahållit från våra 
intervjuer med medarbetarna och ledningen. Respondenterna har jobbat olika länge i 
företaget och har också olika befattningar samt olika mycket kundkontakt. Alla 
respondenter inom detta perspektiv har tillgång till Theo Marknad vilket var ett av våra 
krav när respondenterna valdes ut. Vi kommer nedan även att använda fiktiva namn på 
respondenterna för att bibehålla deras integritet i företaget samt skapa ett bättre flyt i 
texten där läsaren lättare kan hålla isär ledning och medarbetare. 

5.3.1	  Företagskultur	  	  
 
“Jag tycker det är öppet och lätt att prata med alla. Det är också väldigt 
resultatorienterat [...] när man jobbade åt ett mindre företag var att man hjälptes mera 
åt. [...] här är det mer som enmanskonsulter där alla konsulter har sina egna kunder 
mer eller mindre”. 
   - Medarbetare om  företagskulturen  på SWECO Systems 
 
Kommer man som ny in på något av SWECOs kontor i Umeå märker man ganska 
snabbt att kontoren är indelade i olika bolag, öppna kontorsytor där de olika flaggorna 
markerar bolagen. SWECO Systems har i sin tur egna kontor åt medarbetarna vilken är 
den största visuella skillnaden mellan Systems och övriga bolag. Varje dag äter 
bolagens avdelningar en sen frukost tillsammans och har även en gemensam fikarast på 
eftermiddagen. Majoriteten av medarbeterna anser att kulturen på företaget är väldigt 
öppen men det skiljer sig dock på andra punkter. En av medarbetarna, Lisa definierar 
kulturen som prestigelös där det är väldigt lätt att prata med både chefer och övriga 
medarbetare, medan andra anser att många har sitt egna både utanför och inom 
företaget. Tittar man på ledningens syn på kulturen finns en del likheter men där 
framkommer SWECOs värderingar mer, nyfiken, engagerad och ansvarsfull, 
värderingar som det enligt ledningen talas mycket om i företaget och som alla ska följa. 
En respondent från ledningen, Fredrik bekräftade dock att det finns en del rivalitet 
mellan kunder och sa “Det är en blandning mellan öppenhet och revirpinkande. Alltså 
man är mån om...eller det är många som tror att de har egna kunder och de har ju egna 
kunder i och med att de har en relation med dem”. Med öppenheten här menar Fredrik 
att den är organisatorisk och framkommer vid bonusutdelningar och event där 
samarbete ska främjas.  
 
Fredrik menar också att hans värderingar har påverkat kulturen och att han jobbar för att 
försöka odla en kultur där alla inom företaget ska växa i hopp om att jobba bort 
motstånd kring olika processer. Även Adam från ledningen anser att hans värderingar 
har påverkat kulturen på Systems “Det tror jag definitivt, det tror jag absolut. [...] 
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samtidigt skulle jag inte sitta kvar som chef om värderingarna inte stämt eller om de 
inte smittat av sig på rätt håll [...]” Kristian en tredje inom ledningen menar att han 
lyckats öka farten i bolaget eftersom han tidigare upplevt olika processer som tröga, i 
synnerhet informationshanteringar. 
 

5.3.1.1	  Organisationsförändringar	  	  
En viktig del i företagskulturen är organisationsförändringar som i det stora hela 
förändrar kulturen. Kristian anser att det finns en tröghet bland medarbetarna på 
SWECO Systems när det kommer till förändringar. Denna tröghet håller dock på att 
försvinna eftersom företaget har börjat anställa människor med olika typer av 
utbildningsbakgrund även fast branschen i fråga är väldigt traditionell. Med andra ord så 
rör det sig inte endast om ett generationsskifte där yngre är mer mottagliga för 
förändring. Vidare menar Fredrik att arbetet kring organisationsförändringar inte är 
enkelt utan det krävs väldigt mycket information för att lyckas. Peter som är en av 
medarbetarna på SWECO Systems menar i sin tur att det inte finns något klart system 
för hur informationen i företaget ska förmedlas effektivt. Han anser att de anställda i 
dagsläget får alldeles för mycket information, information som man egentligen inte 
hinner bearbetas och som snabbt glöms bort. För att förhindra detta menar Peter att de 
borde få vara delaktiga i viktiga beslut som rör de anställda på kontorsnivå och inte bara 
beslut som rör programvaror och liknande. Ulrika som också är anställd hos SWECO 
Systems svarar på frågan om hennes påverkningsgrad kring förändringar är på lagom 
nivå, “Ja det tycker jag, kanske inte fullt ut men i det stora hela tycker jag att vi får 
vara med”. Samtidigt som Nils en medarbetare, inte ser något behov att vara delaktig 
kring förändringar just nu och att förändringar generellt sett lättare skulle kunna 
implementeras i företaget om ledningen förklarar nyttan av dem och håller antalet 
förändringar på en lagom nivå. 
 
Även Adam och Oscar inom ledningen påpekar att förändringar måste ske gradvis med 
kontinuerligt återkommande information, “[...]man måste vänjas det går inte bara och 
komma och säga nu ska vi göra så“. “Det som jag tycker fungerar bäst är ju liksom när 
man informerar  informerar  informerar jättemycket  [...]”. Här menar ledningen att 
man ska försöka komma så långt i processen tills en diskussion uppstår där alla 
anställda börjar ställa frågor kring förändringen, ingen får lämnas utanför. Mycket av 
motståndet som uppstår kring förändringar i organisationen är personrelaterade, vissa 
personer är väldigt positiva medan andra inte är det, menar Fredrik. 

5.3.2	  Motivation	  och	  Empowerment	  	  
En stor del i denna studie behandlar området motivation vilket skapar de anställdas vilja 
att genomföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt, vilket i sin tur kan leda till tjänster av 
hög kvalitet. Medarbetarnas syn på vad som bidrar till deras motivation på jobbet var 
ganska likvärdiga, intressanta projekt, blandade uppgifter samt bra arbetskamrater. Alla 
faktorer som dem anställda anser att de till viss del kan påverka. Peter sa [...]“Jag 
skulle nog hemskt gärna jobba mer i samma projektgrupp där man fick sätta ihop en 
projektgrupp [...] vi säger att det börjar lite nytt folk alltså det blir ju som att lära upp 
nya”. Han fortsätter med att berätta att det är en fråga om tillit eftersom konsulter inom 
arbetsgrupper ofta förändras vilket skapar onödigt arbete i form av att mycket tid går åt 
att kontrollera nya konsulters arbete. Det han menade är att ifall alla i gruppen känner 
varandra vet man vad var och en kan vilket också skapar en bättre sammanhållning. Han 
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sa också att det är svårt att vantrivas på kontoret med tanke den tid han jobbat för 
företaget. Vi valde också att studera ledningens mottaglighet av medarbetarnas tankar 
och idéer kring förändringar. Kristian menar att han som ledare försöker vara väldigt 
mottaglig för det men att det många gånger kan vara väldigt svårt eftersom det rör 
övriga SWECO bolag och inte bara Systems. Även Adam säger “Vi har olika system för 
det där  till exempelvis kvalitetssystem. Vi har det vi kallar FOF ”Förslag om 
förbättring” som man kan skicka in”. Han fortsätter med att ledningen försöker 
uppmana de anställda att använda sig av det för att få saker dokumenterat. Även chefen 
Fredrik menar att han även försöker fråga anställda saker som, “Vad vill ni att vi ska 
syssla med som någon vill betala för?”.  
 
En viktig faktor för att känna sig motiverad är att ha bra relationer till varandra på 
jobbet tyckte majoriteten av de anställda. Ulrika tyckte att hennes relation till sin chef 
blivit bättre och bättre desto mer hon lärt känna honom, vilket också var den allmänna 
beskrivningen som de flesta gav. Adam i ledningen tror andra i organisationen ser 
honom som en ganska öppen ledare men att hans närmsta chefer gärna skulle se att han 
börjar styra arbetet mera och vara mer bestämd. Fredrik anser att hans rykte bland de 
anställda är bra medan Kristian tror andra ser honom som, “Kommunikativ, lyssnande, 
coachande, lite för snabb för beslut ibland, otålig, mycket energi för jag jobbar ganska 
mycket, snabb på att svara om man har någonting”. Överlag tyckte respondenterna, 
både ledningen och medarbetarna att relationen till varandra är bra men att det givetvis 
finns olikheter. En respondent sa “Det är kanske inte så lätt alla gånger att jobba med 
allihopa, men jag brukar säga som så att vi är ju inte gifta vi jobbar ju bara ihop”.  
 

5.3.2.1	  Feedback	  	  
För att öka motivationen i företaget jobbar ledningen tillsammans med medarbetarna på 
flera punkter. Utvecklings- eller medarbetarsamtal som vissa kallar det är något som är 
kontinuerligt återkommande i företaget där man har flertalet punkter på agendan. 
SWECO Talk är ett samtal där ledningen tillsammans med medarbetarna sätter upp 
flertalet mål, såsom affärsmål och utvecklingsmål. Adam menar att det är viktigt att 
ledningen jobbar mycket med att utveckla medarbetarna åt det håll de vill utvecklas. 
Han sa också, “Sen har vi ju också SWECO Barometern en medarbetarundersökning 
som vi också gör och där försöker vi ju utvärdera det varje år. Det är dels en massa 
frågor om arbetsmiljö och allt runt omkring men också om mig som ledare och alla 
liknande saker”. SWECO Barometern är en viktig undersökning enligt alla i ledningen 
eftersom en tydligare bild över vad alla medarbetare egentligen tycker och tänker om 
sina chefer skapas, vilket ger dem en chans att förändra sig.  “[...] vår arbetskraft är 
väldigt attraktiv, det finns en konkurrens om ingenjörer så det är klart som sjutton att vi 
göra vad vi kan för att vara en duktig och bra arbetsgivare”. Fredrik menar att hans 
ledarskapsstil är att vara väldigt rak och ärlig. För att öka motivationen på arbetsplatsen 
säger han “Jag tar reda på vad de vill göra”. Han fortsätter med att berätta att frågor 
kring motivation och trivsel är inte en högprioriterad fråga under chefsmöten utan det är 
något som skapas mer lokalt på varje arbetsplats. 
 
Medarbetarnas tankar kring mängden feedback som de får av sin chef var att den är på 
lagom nivå, men att det finns lite att jobba med. Peter sa “Ja åtminstone så försöker de. 
Sen jag hamnar ju alltid tillbaka till resursfrågan och utgår man ifrån den kan allt bli 
bättre. Vidare fortsatte han att berätta att resursfrågan är ett stort bekymmer i det 
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dagliga arbetet för honom och att för lite resurser tvingar honom att arbeta övertid allt 
för ofta. Lisa i sin tur sa “[...]det kan vara till och från där också. Har de mycket att 
göra så blir det mindre det märker man ju ganska snart. Är det lagom med 
arbetsbelastning så fungerar det bra”. Nils fortsatte med att berätta att feedback kanske 
inte är viktigt i alla lägen utan det är mer viktigt att chefer överhuvudtaget intresserar 
sig för ens arbete. Mängden feedback var också en väldigt personrelaterad fråga som 
skilde sig från medarbetare till medarbetare. 
 
Studerar man ledningens syn på feedback anser de att det är svårt. Adam ansåg att han 
jobbar mycket med feedback och att han också hela tiden försöker bli bättre på det. En 
viktig del som inte får glömmas bort enligt honom är, [...] det är också en konst att 
berätta det på rätt sätt men det är också en konst att ta emot det på rätt sätt. Vi svenskar 
generellt är dåliga på det både på att ge och ta emot.” Kristian tycker att det är viktigt 
att man gör skillnad på feedback och bekräftelse, där han menar att bekräftelse är det 
man ser och hör medan feedback handlar mer om prestation och där hinner inte han att 
ge tillräckligt med feedback. Vi valde också att fråga ledningen om de får tillräckligt 
med feedback av deras chefer. Oscar menar att det kan vara lite blandat eftersom hans 
chef inte är med i det dagliga arbetet men att han gärna skulle vilja få lite mer. Detta 
eftersom mycket av den feedback som han får nu kommer från möten och träffar, vilket 
var en delad åsikt bland ledningen.   

5.3.3	  Kommunikation	  	  
Medarbetarna tycker att kommunikationen i företaget fungerar bra men att den kan bli 
bättre. I dagsläget når inte all nödvändig information ända ut till alla medarbetare som 
cheferna får veta. Lisa tycker att kommunikationen fungerar problemfritt på kontorsnivå 
men när det rör sig om kommunikation på regionsnivå och högre är kontakten sämre. 
Hon fortsätter med att säga “Alltså ifall det fungerar när man pratar med sina egna 
chefer och att det förs vidare så är det ett fungerande system”. Nils ser inte heller några 
bekymmer när det kommer till kommunikationen men hoppas att allt fler i framtiden lär 
sig vad han egentligen kan och inte kan för att hans kompetens ska utnyttjas till fullo. 
Om kommunikationen mellan honom och ledningen sa han “De är ganska klara med 
vad de vill på en gång och klara med vad de vill ha fram. 
 
När det kommer till kommunikationen mellan övriga SWECO Systems bolag i Sverige 
tycker Peter att det blivit mycket bättre när det rör sig om olika projekt man jobbar 
tillsammans med. Idag har konsulterna möjligheten att dela datorskärmar med varandra 
och få en direkt kommunikation men tidigare var det svårare när konsulterna satt på 
olika håll utan den möjligheten. Bristande kommunikation uppstår ibland mellan 
konsulter som arbetar med samma kunder. Peter menar att det beror på en tidspress där 
konsulterna inte hinner planera fullt ut och att det även kan bero på bristande resurser. 
Nils med sitt breda kontaktnät tycker att han är i kontakt med övriga bolag ganska ofta, 
speciellt när det rör sig om problem i olika projekt men att det då kan vara svårt att nå ut 
till rätt person för man sällan vet vem som har gjort vad i tidigare projekt.  
 
Ledningen förklarar att kommunikationen i företaget fungerar bra men att det stundtals 
finns hinder. Adam beskriver sin strategi med att vara så öppen, naturlig och engagerad 
som möjligt när det kommer till att kommunicera med medarbetarna. Medan Kristian 
anser att han har lyckats jobba bort den formella kommunikationen i företaget men att 
det finns mycket jobb kring den biten kvar. Han anser också att han jobbar mycket med 
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att underröja hinder för att underlätta för andra att informera genom att ta fram material, 
“[...] jag ser det lite som att mattan är utrullad och nu är det upp till cheferna att gå på 
den”. Den formella kommunikationen som speglade företaget tidigare förmedlades 
endast via intranätet vilket bearbetades väldigt länge, så länge att det tog alldeles för 
lång tid att få ut informationen. Kristian menar också att kommunikation kan vara 
väldigt svårt, “[...]det handlar om hur vi utrycker oss och vad vi säger och hur vi lyckas 
förmedla och det är jättesvårt i en sån här organisation där det är så mycket ansvar 
långt ut i organisationen”. I dessa situationer gäller det att locka personer i sin närvaro 
och pusha varandra berättar han. Oscar berättar att kommunikationen i dagsläget går 
från mun till mun, i synnerhet information om kunder, han menar också att det är så 
man lär sig om varandras kunder. 

5.3.3.1	  Informationsspridning	  ur	  ett	  medarbetarperspektiv	  	  
En fungerande kommunikation är även viktig för att förstå sina kunder, Lisa menar att 
information mellan konsulter rörande kunder oftast tas upp på måndagsmöten, vilket är 
den enda rutinmässiga informationsspridningen om kunder i företaget just nu. Peter 
tycker att måndagsmötena är tillräckliga med tanke på att han jobbat så länge inom 
företaget och redan vet det som behöver vetas om sina kunder. Även Nils menar att han 
har alla resurser han behöver för att tillfredställa en kund, “[...] det är fritt fram att 
bjuda kunder på lunch och det är fritt fram att skriva tid på kundrelationer, det finns 
inga begränsningar [...]”. 
 
Peter berättar också att “[...]varje medarbetare ska göra ett visst antal kundbesök så att 
säga per år. ”[...]för mig känner jag inte samma behov riktigt för att jag har 
återkommande kunder hela tiden, samma kunder. Jag tycker att för mig är det viktigare 
att behålla mina kunder än att jaga nya kunder så att säga”. Dessa kundbesök är något 
som ledningen har satt upp som mål för medarbetarna men som inte alltid efterföljs i 
önskad utsträckning. Den generella åsikten är att det blir för mycket jobb samt att man 
riskerar att tappa sina befintliga kunder. Respondenterna tycker också att det var lättare 
förr att genomföra dessa besök eftersom det var enklare att bjuda en kund på lunch. Idag 
förbjuder nämligen många arbetsgivare sina anställda att bli bjudna på lunch.  
 
När det kommer till CRM-systemet Theo Marknad är den generella bilden att det är 
uråldrat. Majoriteten av medarbetarna vet vad systemet skall användas till eller vad det 
kan användas till men väljer ändå att inte utnyttja systemet fullt ut. Lisa sa “Nu var det 
faktiskt längesedan jag använde det. Det är inte alls mycket, bara när jag bjuder in till 
kundaktiviteter. Letar upp adresser och sådant på kontaktpersoner”. Detta 
användningsområde är det mest förekommande när det kommer till majoriteten av 
respondenterna, både bland ledningen och medarbetarna. Ulrika förklarar varför 
användningsstatistiken är så låg “En sak kan vara att ledningen inte trycker på det 
tillräckligt men en annan är att nyanställda inte vet om att vi ska fylla i uppgifter där. 
Så det är nog information som saknas”. Medarbetarnas svar på ifall ledningen brukar 
trycka på att öka användandet var att dem inte gör det i dagsläget och att det gjordes 
mer förr. “Tidigare när jag arbetat här så har det tryckts lite mer på det” var det en 
som sa.  
 
Peter förklarar att det som är mest problematiskt inom hans arbetsområde är att det 
finns alldeles för många hjälpsystem, system som man sällan har tid att sätta sig in i och 
verkligen förstå. Även SWECOs hemsida som Peter använder under det dagliga arbetet 
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beskriver han som, “[...] det är mycket och nytt hela tiden och det flyttas grejer så att 
det är ständigt så, så att säga. Jag känner att man inte är effektiv på det sättet”. Nils sa 
“[...]organisatoriskt kan jag kanske tycka att man uppfinner hjulet varje gång man 
påbörjar ett nytt jobb. Där jag var förut fanns det mallar för allting. Han fortsätter med 
att berätta att det finns en brist på lathundar och mycket tid går till spillo genom att 
ringa runt till olika leverantörer för att fråga om pris på olika jobb eller liknande.  
 
Flertalet av respondenterna tycker också att systemet måste förenklas, “[...] Det ska ju 
vara enkelt, i princip ska jag kunna skriva in namn och företag och så ska jag hitta. Nu 
när jag ska in där tar det i princip aldrig mindre än 15 minuter”. Problem som uppstår 
i Theo Marknad är att det finns gamla kunder kvar i systemet som konsulterna själva 
inte har behörighet att radera, det finns inga klara rutiner kring det vilket gör det trögt 
berättar Lisa. Hon menar också att användandet skulle kunna öka ifall systemet 
uppdaterades.  En annan oklarhet i systemet enligt Peter rör det som egentligen får 
skrivas om kunder, vad som är godkänt enligt lag. Ulrika i sin tur sa “[...] vi har 
bestämt att vi inte ska skriva några personliga kommentarer [...]. Speciellt om det är 
negativt om kunden, det ska vi inte skriva”.  

5.3.3.2	  Informationsspridning	  ur	  ett	  ledningsperspektiv	  
Vi valde även att fråga ledningen om Theo Marknad för att få deras syn på systemet och 
begreppet CRM. Oscar skulle absolut vilja se ett ökat användande av Theo Marknad 
men använder det själv bara i specifika syften. Adam menar att det finns ett motstånd 
för systemet. Flertalet konsulter glömmer bort syftet med det eftersom man jobbar med 
sina egna kunder. Precis som medarbetarna tycker Adam att ett system ska finnas men 
att det inte får vara för krångligt. För att öka användandet måste ledningen locka med 
fördelarna för att tydligare visa vad den enskilda konsulten och företaget tjänar på det. 
 
Enligt Fredrik är nackdelen med Theo Marknad att hålla kunddatabasen aktuell när det 
är så få användare. Men också att vissa funktioner i systemet är föråldrade samt att man 
har registrerade uppgifter som inte är relevanta. Även Kristian anser att systemet i sig är 
för gammalt och idag använder man sig av outlook istället. Han anser också att hans sätt 
att använda Theo Marknad inte är fel i sig när man använder det för utskick och 
kundinbjudningar. Även Oscar menar att kundsystem i företag är bra, men kanske inte 
ett system som Theo Marknad. Fördelarna som Oscar ser är att man får en större 
återkoppling om vad som tagits upp med kunder. Fredrik påstod även att “Fördelen är 
ju att ha alla sina kontakter på ett ställe och inte ustpridda på 15 outlook konton”.  
 
Ledningens arbete kring att få medarbetarna mer engagerade i kunderna tas hand om 
genom SWECO Talk enligt Kristian. Här är det chefens uppgift att verkligen lyfta fram 
de faktorer som speglar SWECOs verksamhet som medarbetarna ska förmedla till sina 
kunder. Han fortsätter med att berätta att ledningen tagit fram något som kallas för 
SWECO huset där en medarbetare lättare kan se vilka karriärsvägar företaget har, vilka 
möjligheter som erbjuds samt olika rollbeskrivningar. Även Adam bekräftar att 
ledningen jobbar mycket med den externa biten, kunderna, under dessa samtal. Fredrik 
påstår dock att han jobbar mer dagligen kring det, att han aktivt uppmanar medarbetarna 
att fråga sina kunder vad de egentligen tycker om SWECO Systems.  
 
Fredrik fortsätter med att han tror medarbetarnas ovilja att använda systemet beror på 
att de inte säljer jobb genom att sälja jobb, utan dem svarar i telefon och får jobb. Varav 
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nyttan att använda systemet försvinner för medarbetarna enligt honom. Oscar är mer 
inne på att oviljan beror på den bristande utformningen vilket bidrar till att den blir mer 
oanvändarvänlig. Ledningens tankar kring deras påtryckningar att använda systemet är 
att dem är allmänt dåliga på det. Kristian anser heller inte att han kan kravställa ett 
högre användande då det hela rör sig om en SWECO fråga och inte en SWECO 
Systems fråga. Det han menar är “Sitter SWECO Architects och besöker samma kund, 
vilket inte är osannolikt så har vi inte koll på det om vi inte pratar med varandra nu 
då”. Här måste således andra bolag också använda THEO Marknad. Kristian forsätter 
med att berätta ifall Systems ska ha ett CRM-system så tycker han att det minsta kravet 
är att övriga bolag också ska använda det på samma sätt. Detta eftersom när bolaget ska 
samköra sina kundlistor i dagsläget uppstår problem, andra bolag använder ofta 
Microsoft Excel vilket Kristian anser vara väldigt ineffektivt. Han avslutar med att säga, 
“Det enda jag känner är att när man pratar om detta så är det beklagligt att vi är på 
2013 och inte längre fram på detta, det är väl mest det man känner”. 

5.3.4	  Återkoppling	  och	  kundvård	  	  
Det verkar inte finnas några tydliga riktlinjer och rutiner som en medarbetare ska följa 
när man använder Theo Marknad och inte heller på vilket sätt konsulterna ska arbeta 
mot kunder för att skapa en starkare relation till dem. Några medarbetare tror att de 
erbjudits en utbildning i Theo Marknad tidigare och var väldigt positiva kring en 
framtida utbildning i systemet om det förnyades. Lisa anser sig ha förståelsen med att 
Theo Marknad även kan användas som en uppföljning men det är något hon inte gör i 
dagsläget. När vi frågade medarbetarna vilka typer av rutiner och specifikationer som 
företaget har när man jobbar mot kunder var svaren att det inte finns några. Flera av 
respondenterna påpekade att alla deras förra arbetsplatser hade tydligare rutiner kring 
det. Peter menar också att avsaknaden på specifikationer gör att informationsspridning 
mellan konsulter i dagsläget blir upp till var och en att hålla koll på. 
 
“Nej ingenting vad jag vet? [...] Men vi jobbade in rutiner på förra stället jag jobbade. 
Att man alltid tog kontakt med kund före man gör ett jobb, man tar alltid ett avslut efter 
man gjort ett jobb och sen brukade vi då efter ett tag ringa tillbaka och fråga hur det 
gick. Och det är framförallt för att få nya jobb man gör det”.  

-Medarbetare om rutiner och specifikationer kring arbetet gentemot kunder 
 

Angående utbildning om CRM-systemet sa Fredrik från ledningen, “Jag har gjort 
utbildningar med folk, det ingår i vår introduktionsutbildning att man ska få reda på 
hur Theo Marknad fungerar”. Han bekräftar att det inte finns några skriftliga 
instruktioner till vad och hur man ska registrera, utan det är mycket upp till var och en 
hur djupt man vill gå. Oscar var mer osäker om det har erbjudits någon utbildning i 
systemet för medarbetarna och berättade även att Systems inte har haft så mycket kurser 
gällande kundhantering. Vidare var han positiv till att gå en utbildning i CRM för att få 
en bredare förståelse för kundrelationer. 
 
En av medarbetarna anser att återkoppling inte är särskilt viktigt när det kommer till 
mindre projekt utan att det ibland kan det gå väldigt lång tid emellan beroende på vad 
man vill basera återkopplingen på, kundens framtida förväntningar eller den direkt 
visuella kvaliteten. “Det beror lite på ibland kan det gå ett år så ringer jag och kollar 
blev det här den besparing som ni hade hoppats på?”. En annan ansåg sig själv vara 
hyfsad på det eftersom inga problem uppstått med hans kunder. Medan Lisas 
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uppfattning var att alla kan bli mycket bättre på det och att det måste bli något som sker 
naturligt. Adam från ledningen menar att SWECO Systems idag har en bra återkoppling 
tillbaka till kund, “[...] om vi gjort det med hög kvalitet, hur vet vi det om vi inte varit i 
kontakt efteråt om vi inte frågat kunden? Han fortsätter med att förklara att det finns en 
skillnad till vad kunden tycker är bra och vad vi (företaget) tycker är bra när det 
kommer till återkoppling. Företaget gör även en del kundundersökningar för att få en 
bild över vad kunderna tycker om SWECO Systems. 
 
När vi frågar Peter om han tror att en effektivare informationshantering genom Theo 
Marknad leder till en bättre kundorientering svarar han, “Ja det är väl möjligt men där 
är det väl så egentligen att självbevarelsedriften gör att inte så många vill skriva ner 
sådant där. Man vill inte göra sina misstag officiella”. Nils påpekar att “Information är 
så jäkla besvärligt. [...] Jag tycker att Theo marknad är ett vettigt sätt, det kostar ingen 
tid för mig att lägga in eftersom det registreras”. Han fortsätter med att berätta att Theo 
Marknad är ett bra system med tanke på att man som konsult kan gå bakåt i tiden och 
söka efter äldre projekt vilket gör framtida problemlösningar mer lätthanterliga. Om 
systemet förbättras kanske man blir lite mer självständig menar Nils. Fredrik menar att 
ifall man börjar använda systemet mer skapas en strukturerad försäljning, eller 
åtminstone en chans till en mer strukturerad försäljning som i sin tur beror på bättre 
relationer till kunderna eller en större förståelse om dem. Han fortsätter med att berätta 
att SWECO idag har en ambition att öka försäljningen via Cross-selling, att bolag säljer 
projekt åt varandra. Ifall alla bolag har tillgång till samma information kommer 
förmodligen denna slags försäljning att öka. Vidare menar Fredrik att han inte alltid får 
veta om en kund varit besviken över en tjänst, vilket ett ökat användade enligt honom 
kan förändra. Kristian menar att det är viktigt att konsulter som idag håller sig till 
samma kunder även försöker hitta nya, “[...] det gäller ju för oss att inte vi spränger 
ner dem här kunderna för mycket utan att vi har koll på hur vi kommunicerar med dem 
så dem inte tröttnar på oss.” 
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6.	  Analys	  
I följande kapitel kommer vi väva samman teori med empiri för att öka förståelsen 
gällande hur SWECO Systems bör integrera CRM för en ökad upplevd tjänstekvalitet. 
Därför är detta kapitel indelat efter vår utökade teorimodell med kunder, ledning, 
medarbetare och CRM i fokus. Modellen visar vilka faktorer som påverkar kundernas 
tolkade tjänstekvalitet samt vilka element som influerar ledningen och medarbetarnas 
agerande gentemot CRM och en ökad kundfokus.	  

	  

Figur 14. Kapitelöversikt över analys och diskussion. (Skapad av författarna 2013) 

6.1	  Ledning	  och	  Medarbetarperspektivet	  
I följande kapitel kommer vi väva samman teori med empiri för att öka förståelsen 
gällande hur SWECO Systems bör integrera CRM för en ökad upplevd tjänstekvalitet. 
Därför är detta kapitel indelat efter vår utökade teorimodell med kunder, ledning, 
medarbetare och CRM i fokus. Modellen visar vilka faktorer som påverkar kundernas 
tolkade tjänstekvalitet samt vilka element som influerar ledningen och medarbetarnas 
agerande gentemot CRM och en ökad kundfokus som är syftet med vår studie.  

6.1.1	  Organisationskultur	  
Forskare menar att en stark organisationskultur präglas av gemenskap som ledningen 
ansvarar för (London & Smither, 2002, s. 84; Chatman & Cha, 2003, s. 21). Svaren från 
ledning och anställda på SWECO Systems visade att gemenskapen tudelad. Exempelvis 
så har de gemensamma fikaraster både på för- och eftermiddagen men å andra sidan 
påpekade majoriteten av medarbetarna att arbetet är en enmansshow, där alla har sitt 
eget territorium. Vidare framkom åsikter kring att en del konsulter har svårt att jobba 
med andra vilket försvårar samarbetet. Samtidigt tyckte de allra flesta att organisationen 
är väldigt öppen, vilket kändes en aning förvirrande. Vi har tolkat svaren som att 
SWECO Systems kultur är öppen och hjälpsam om man själv som anställd går och 
frågar en annan kollega om hjälp. Däremot, när det kommer till konsulternas kunder är 
öppenheten inte lika stor. En i ledningen beskrev resultatorienteringen i företaget med 
att konsulterna glömmer att det är företagets gemensamma kunder och inte konsultens 
egna, även om denne har huvudansvaret för ett visst projekt. I detta fall är det viktigt för 
ledningen att träda fram och visa vägen. Det är nämligen ledarens beteende som formar 
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kulturen eftersom det oftast även är ledarens värderingar och antaganden som de 
anställda väljer att följa (Schein, 2001, s. 1f). Till detta kan det finnas flera förklaringar. 
Eftersom företagskulturen på SWECO Systems är väldigt traditionell och 
resultatorienterad sedan länge kan det vara svårt att plötsligt byta mönster, oavsett om 
du som ledare visar vägen eller inte. Det är tydligt att företagskulturen som SWECO 
Systems önskar fanns inte är densamma som den nuvarande kulturen på företaget.   
 
Fortsättningsvis bidrar en stark kultur med positiva influenser till ett företag på två sätt. 
Det första är att gemenskapen ökar resultaten hos medarbetarna och det andra är att 
medarbetarnas beteenden och attityder samordnas i och med att deras värderingar och 
prioriteringar ligger i linje med organisationens (Chatman & Cha, 2003, s. 21; 
Alvesson, 2009, s. 130). Ledningen. berättade för oss att organisationens värderingar 
som man jobbar efter är nyfiken, engagerad och ansvarsfull. De poängterade även att 
SWECO Systems värderingar inte skiljer sig från SWECO koncernen och att det inte 
har varit några problem. Mot den bakgrunden finns det flertalet faktorer företaget måste 
jobba med för att stärka sin kultur. Teorin som beskriver att en stark kultur bidrar till 
högre resultat eftersom att gemenskapen bland anställda ökar kan ifrågasättas. Först och 
främst har vi tolkat kulturen på SWECO Systems som att konsulterna tar mycket ansvar 
samtidigt som ledningen anser att anställda måste bli mer samarbetsvilliga. Enligt oss 
bildas då naturligt åsikter om att anställda själv vill värna om sina “egna” kunder för att 
ett bristande resultat av andra inte ska påverka de själva. Därför är kritiken till teorin att 
branschtillhörighet är av vikt när kulturfrågan diskuteras. Konsultbranschen präglas av 
individualism, att konsulterna ska börja känna gemenskap utifrån en stark företagskultur 
känns orimligt till viss mån. Det vi menar är att konsulter ses som försäljare av sina 
kunder där konsulter i allmänhet oftast är ute efter att debitera ett möte eller liknande. 
Idag delar SWECO Systems anställda liknande värderingar till viss del. Ett högt resultat 
på grund av en stark gemenskap likt teorin ifråga finns inte eftersom de värderingar som 
delas inte är grundade i samhörighet, utan resultat. Enligt vår mening kan detta infrias, 
om SWECO Systems börjar inkludera gemensamma kunder till konsulter som varit 
anställd länge tillsammans med nyanställda konsulter. Detta i sin tur skulle öka 
nytänkandet och tids nog skulle även ledningens vision om en ökad försäljning mellan 
bolagen infrias. Gemenskapen kommer annars bli svår att förändra i företaget eftersom 
branschen redan påverkat långtidsanställda konsulter som redan har en god kännedom 
om sina kunder.  
 
Ledningen har trots ovanstående diskussion lyckats förbättra kulturen på flera sätt. En 
ansåg att han tydliggjort att alla har en chans att växa i företaget medan en annan 
bidragit med att minska trögheten gällande informationsspridning. Enligt Bakka et. al 
(2001, s. 118ff) är ledarna en avgörande pelare när det kommer till att styra 
företagskulturen och medarbetarnas värderingar, de förtydligar dock att man måste ta 
det varsamt eftersom de anställda kan genomskåda deras styrning. En i ledningen ansåg 
själv att han misslyckats med att smitta av sig en positiv attityd gentemot vissa 
förändringsprocesser vilka har varit svårgenomförbara på SWECO Systems. För att 
lyckas få medarbetarnas värderingar och attityder i linje med organisationen är det 
viktigt att hitta en maktbalans mellan medarbetare och ledningen. Detta genom att sätta 
upp strategiska mål där de anställda har större inflytande som leder till att 
arbetsuppgifterna blir mer meningsfulla med rätta prioriteringar (Chatman & Cha, 2003, 
s. 23).  
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6.1.1.1	  Organisationsförändringar	  
Enligt ledningen på SWECO Systems finns förutom en tröghet gällande 
informationsspridning även en tröghet gällande organisationsförändringar och 
företagsspecifika förändringsprocesser. De anser dock att denna tröghet börjar försvinna 
i och med att de kontinuerligt anställer nya som de kan forma efter de nya 
förutsättningarna. Vi är inte lika säkra på att nyanställningar kommer att kunna förändra 
den generellt negativa attityden gentemot förändringsprocesser på kontoret, inte när det 
gäller förändringar kring konsulternas nuvarande inbitna arbetssätt. Trots detta är 
ledningen mycket väl medveten om att det krävs en tydlig informationsspridning för att 
lyckas med förändringar vilket vi anser är en aningens paradoxalt eftersom de även är 
medvetna om att informationsspridningen fortfarande innehar en tröghet. Om man ser 
på problemet med informationsspridningen från medarbetarnas sida framkommer det att 
de får mycket information i princip hela tiden, via intranätet, via mail, via möten, via 
cheferna osv. Alldeles för mycket med andra ord, de hinner knappt ta till sig uppgifterna 
innan mer information skickas ut. Medarbetarna känner att de inte hinner bearbeta 
informationen och därför glöms den bort lika snabbt som de fått chansen att ta till sig 
den. Denison et. al (2004) menar att även om man har en stark organisationskultur 
måste den kulturen bära med sig viljan att anpassa sig till den externa miljön och vara 
anpassningsbar, vilket SWECO Systems uppenbarligen inte lyckats med ännu enligt 
oss. Vidare menar de att ett företag som har anställda som är starkt sammankopplade 
med dess värderingar och arbetssätt också är de som har svårast för att anpassa sig till 
förändringar (Denison et. al, 2004, s. 100).  
 
Om man tittar på SWECOs värderingar som lyder nyfiken, engagerad och ansvarsfull 
anser vi att nyfikenhet borde tolkas som att företaget är anpassningsbart och villiga att 
förändra processer och arbetssätt efter de externa faktorerna. Detta leder oss till 
förståelsen att SWECO Systems organisationskultur kanske inte är så pass stark som vi 
initialt trodde efter intervjuerna och därmed inte lika stark som respondenterna själva 
tror. Enligt Chatman och Cha (2003, s. 21) innebär en stark organisationskultur att alla 
anställda känner en gemenskap samt att deras värderingar och attityder speglar 
organisationens som i detta fall borde lyda nyfiken, engagerad och ansvarsfull. Ett 
rimligt antagande är att företaget misslyckats med värderingarnas upprätthållande, 
åtminstone på lokal nivå där vår studie är gjord. Att konsulterna på SWECO Systems är 
ansvarsfulla stämmer. Dock så visar verkligheten på tidvis bristande engagemang och 
nyfikenhet kan vara en av anledningarna till misslyckade förändringsprocesser.  

För att man ska lyckas med en förändringprocess måste en ledare eller hela 
ledningsgruppen vara personligt involverad, både för att klargöra riktningen företaget 
ska följa samt för att skapa en högpresterande organisation (Samson & Teriziovski, 
1999, s. 396). En av medarbetarna på SWECO Systems berättade att han själv inte har 
något behov av att vara delaktig i beslutsfattandet gällande förändringsprocesser, men 
poängterade att han gärna ser till att ledningen tydligt förklarar nyttan/vinsten av 
förändringen för att implementeringen ska lyckas. Från tidigare erfarenheter berättade 
han att anställda oftast har svårt att ändra sitt arbetssätt om de själva inte ser nyttan med 
förändringen. En organisation som är anpassningsbar, bör styras utifrån kundernas 
behov, vilket även är ledningens önskemål i och med implementeringen av Theo 
Marknad. Om företaget blir mer anpassningsbart förbättras även organisationens 
kollektiva förmåga att ge värde åt kunden (Denison, Haaland & Goelzer, 2004, s. 100). 
Resongemanget grundar sig i att kommunikationen har brustit i samband med 
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implementeringen av Theo Marknad. Det som är intressant här, är att medarbetaren 
uttryckligen berättade att han önskade bli informerad gällande vad han skulle tjäna på 
att förändra sina arbetsrutiner. Enligt oss visar detta svar på engagemang och 
nyfikenhet. Värt att notera är att respondenten i fråga är relativt nyanställd jämfört med 
de andra som vi intervjuade. De andra medarbetarna visade inget engagemang eller 
nyfikenhet i deras svar gällande förändringar. Majoriteten av medarbetarna ville att 
saker och ting skulle förändras men de ville inte förändra sina egna rutiner.  

6.1.1.2	  Feedback	  
Förrutom årliga medarbetarssamtal verkar det inte finnas några särskilda rutiner på 
SWECO Systems gällande feedback. Medarbetarna upplever att de får den feedback 
som behövs när tid finns men ibland hinner cheferna inte med. Ledningen berättade om 
deras årliga medarbetarundersökning och att motivation och trivsel skapas lokalt. På 
kontoret i Umeå menade ledningen att de försöker ta reda på vad konsulterna vill göra 
samtidigt som de är rak och ärlig i kommunikationen. Under intervjuerna märkte vi att 
det var svårt att få någon respons gällande informell feedback, respondenterna, både 
ledningen och medarbetarna pratade mer än gärna om medarbetarsamtalen till en början. 
Dessa utvecklingssamtal är formell feedback och relevant till vår studie men oftast är 
det den informella feedbacken som stärker gemenskapen bland de anställda. För att 
medarbetarna ska känna sig motiverade och öka sin kundfokus krävs både formell och 
informell feedback från ledningen (London & Smither, 2002, s. 84; Chatman & Cha, 
2003, s. 21). Trots de initiala svårigheterna att komma in på ämnet fick vi tillslut veta att 
det finns lite att jobba med när det kommer till den informella feedbacken. 
 
De allra flesta respondenterna berättade att problemet med den informella feedbacken 
ligger i resursbrist. Många jobbar övertid i perioder och när det är mycket på jobbet, 
tryter feedbacken. Vi tolkar detta som problematiskt eftersom coachning och feedback 
från ledningen är viktiga faktorer som måste fungera regelbundet, oavsett 
arbetsbelastning (Longenecker & Neubert, 2005, s. 493). Ett annat problem vi upptäckte 
under intervjuerna är att alla medarbetare inte känner ett behov av feedback, de ville 
hellre att ledningen intresserar sig för deras arbete istället för att kommentera deras 
prestation. Bekymret med detta är följande, för att feedback processen ska fungera 
korrekt måste medarbetarna vara mottagliga för den informationen och inneha en vilja 
att bearbeta samt agera utifrån den (London & Smither, 2002, s. 81). Vi tolkar 
respondenternas svar med att alla medarbetare inte är lika öppna för feedback från dess 
chefer. Därför är det viktigt att de högsta cheferna agerar som förebilder gällande hur 
man tar emot och använder feedback (London & Smither, 2002, s. 84f; Longenecker & 
Neubert, 2005, s. 499). Mot denna bakgrund är det vår åsikt att medarbetarna som 
påstår sig inte behöva feedback, är de som behöver det mest och dessutom de största 
motståndarna till förändring.  

6.1.2	  Kommunikation	  
Medarbetarna på SWECO Systems tyckte att kommunikationen fungerat bra på 
kontorsnivå men att det är svårare att nå fram till ledning och nationell nivå. De ser 
dock inga problem i detta eftersom de anser att det är den lokala chefens uppgift att 
förmedla nödvändig information. Denna attityd gentemot information som 
medarbetarna har är intressant. Paralleller från resonemanget kan dras till att både 
ledningen och medarbetarna anser att informationsspridningen inte fungerar och att det 
finns en tydlig kommunikationsbrist. Attityden hos medarbetarna att lägga över 
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kommunikationen på ledningen är inte hållbart på lång sikt enligt oss. För att 
implementering av nya verktyg och tekniker, såsom CRM-systemet Theo Marknad ska 
fungera, är kommunikation mellan ledning och medarbetare särskilt viktigt (Lewis, 
1999, s. 44). 
 
Kommunikationen mellan SWECO Systems och övriga bolag ansåg medarbetarna var 
bra och fungerande. En av respondenterna nämnde dessutom att det skett en klar 
förbättring på kommunikationsfronten under den senaste tiden. Detta har lett till bättre 
samarbeten under projektens gång och en ökad samlad kompetens. Att dela och få 
tillgång till information är viktigt för att kunna tillfredsställa kunden snabbare och 
framhäva högre nivåer av kompetens (Erikson, 2011, s. 70f). Ett problem som en av 
medarbetarna påpekade var att även om kontakten med de andra bolagen är bra, är det 
svårt att nå ut till rätt person eftersom man sällan vet vilken konsult som gjort vad i 
tidigare projekt. Om Theo Marknad hade använts i den utsträckning som SWECO 
Systems ledning önskade av alla bolag hade den här typen av kontraproduktiv dialog 
förmodligen kunnat undvikas i framtiden enligt vår mening. Ledningens gemensamma 
strategi när det kommer till kommunikation är att vara så öppen, naturlig och engagerad 
som möjligt, informell med andra ord. De är eniga om att det finns mycket att jobba 
med på den fronten och att det är väldigt svårt med kommunikation, speciellt när det 
kommer till förändringar och att nå ut till hela organisationen på SWECO Systems 
eftersom kontorscheferna har det yttersta ansvaret att förmedla informationen till 
medarbetarna på lokal nivå. Att informationsspridningen av kunder och tidigare projekt 
inte lyckats förmedlas via Theo Marknad på en önskvärd nivå är ett faktum och ett 
kvarstående problem på företaget. Forskare skriver att när helt nya resurser introduceras 
på ett företag är inte en implementeringen tillräcklig, ledningen måste ta hänsyn till hur 
arbetsprocesser, relationer och kompetenser fungerar och påverkas (Finnegan & Currie, 
2010, s. 154). Vi ser en tydlig kommunikationsbrist gällande ledningens förväntningar 
på utfallet av Theo Marknads implementering för tio år sedan och medarbetarnas 
förståelse kring systemet. En förklaring till detta kan vara att trots höga ambitioner har 
tiden inte räckt till för att informera tillräckligt. 

6.1.3	  Motivation	  &	  Empowerment	  
Medarbetarna på SWECO Systems hade en samstämmig syn på vilka faktorer som är 
viktigast för de när det kommer till motivation. Dessa element innefattade intressanta 
projekt, varierade arbetsuppgifter och bra arbetskamrater, vilket de flesta kände att de 
har. Det finns dock som vi ser det en aspekt som påverkar anställdas motivation 
nämligen informationsdelningen. Idag går mycket tid åt att informera och söka 
information samtidigt som en det fanns en önskan att alla konsulter faktiskt vet vad 
kollegor kan och inte kan. Enligt teorin kan en bättre informationsdelning mellan 
varandra öka graden av meningsfullhet och välmående eftersom de anställda får en 
känsla av utvecklad kompetens (Seibert et al., 2004, s. 336). 
 
Det är viktigt att skilja på inre och yttre motivation, vi har valt att fokusera på inre 
motivation i vår studie eftersom inre motivation gör att personen i fråga är elastisk när 
hinder uppstår och bibehåller därmed sin motivation vid uppkomsten av problem och 
tvetydigheter (Thomas & Velthouse, 1990, s. 673). Medarbeterna var av den 
uppfattningen att ledningen är relativt bra på att lyssna på deras tankar och ideér vilka 
även är faktorer för ökad motivation (Quinn & Spreitzer, 2007, s. 41). Vi tolkar således 
de anställdas motivation i företaget som relativt hög. Personer i allmänhet är inte alltid 
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lika motiverade till att utföra en arbetsuppgift vilket enligt oss faller sig naturligt. 
Medarbeterna ansåg sig själv ha ett förhållandevis stort inflytande gällande beslut som 
tas i företaget fastän de i många fall inte anser det vara viktigt. Vi har svårt att dra några 
slutsatser gällande konsulternas förändrade motivation om de får vara med och 
bestämma som teorin säger (Thomas & Velthouse, 1990, s. 673). De som uppvisar en 
bristande motivation är även de som arbetat länge i företaget och vet hur olika processer 
fungerar. Har en konsult varit anställd i 20 år är motivationen givetvis inte lika hög som 
om man är nyanställd. Vi tror att ledningen måste jobba mer med att förändra och 
förnya arbetsrutiner, arbetsområden och erbjuda flera utbildningar. Vi tolkar således 
konsulternas vaga svar ifrågan som att mer variation i arbetet är viktigt, men också att 
en större frihet kring hur arbetet ska läggas upp. Det senare kopplar vi samman med 
konsulternas önskan om att bilda egna projektgrupper.  

Hos medarbetarna och även till viss del hos ledningen verkar den inre motivationen 
brista när det kommer till Theo Marknad. Ingen av de anställda verkar uppleva något 
positivt syfte med implementeringen av av CRM-systemet. För att medarbetarna på 
SWECO Systems således ska känna att Theo Marknad skänker en nytta måste 
ledningen förtydliga vinsten utav användandet och komma med support samt utbildning 
i kundorientering (Kale, 2004, s. 42ff). Ett av de mest förekommande misstagen företag 
gör vid implementerade strategier är glömma bort affärsnyttan av genomförandet vilket 
oftast leder till misslyckande (Finnegan & Currie, 2010, s. 153). Vi tolkar 
medarbetarnas syn på Theo Marknad med att dem endast ser den tekniska biten, vilket 
enligt medarbetarna är väldigt traggligt och svårhanterat. Enligt Peppard (2000, s. 312) 
kommer detta att påverka det sociala negativt, som människor och kulturen på SWECO 
Systems. 
 
Den låga motivationen kring användandet av Theo Marknad kan även ha andra orsaker. 
En del medarbetare kände att det fanns tydligare rutiner för hur vissa processer skulle 
hanteras på deras föregående arbetsplatser. Avsaknaden av rutiner har gjort en del av 
medarbetarna osäkra kring hur exempelvis, Theo Marknad fungerar och på vilket sätt 
man egentligen kan utnyttja systemet fullt ut. Enligt Thomas och Velhouse (1990) gör 
människor utvärderingar av nya uppgifter för att bedöma meningsfullheten av deras 
prestation. Sjävbevarelsedriften var också en orsak till att det låga användandet ansågs 
vara lågt eftersom konsulterna inte vill dela sina misslyckanden med sina kollegor. 
Teorin påstår att människor med högre krav på sig själva tenderar att värdera en uppgift 
som mindre meningsfull eftersom de räds för att misslyckas (Thomas & Velthouse, 
1990, s. 675). Därmed är det av vikt att ledningen tillåter imperfektioner och 
kompromisser men också förtydligar vad som egentligen ska skrivas in i systemet. 
(Thomas & Velthouse, 1990, s. 675) Här ser vi även kopplingar till att rivaliteten kring 
kundera kan vara en påverkande faktor.  

6.2	  Kundperspektivet	  

6.2.1	  Upplevd	  tjänstekvalitet	  
Med hänsyn taget till vår utökade teorimodell och kundernas åsikter kring SWECO 
Systems tjänstekvalitet kan vi tydligt se att kundgapet är befintligt hos företaget idag. 
Detta illustreras i vår teorimodell som att medarbetarna och ledningen inte har kontakt 
med kunderna. Kvalitetsmissar som uppstår på grund av detta består av flertalet olika 
punkter som vi nedan ska diskutera för att få en förståelse om varför kvaliteten brister. 
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Det vi kan urskilja ganska snabbt från vår empiriska del är att toleranszonen hos 
kunderna varierar. Detta är i linje med teorin som menar att en del kunder är mer villiga 
än andra att acceptera en förändring i tjänsten som levereras (Wilson et al., 2012, s. 
55f). Detta tror vi kan bero på att kunderna i dagsläget anställer en konsult, en individ 
och inte själva företaget SWECO Systems. Det vi menar är att konsulten som anställs 
ofta besitter en särskild kompetens som inte något annat företag kan erbjuda. Varav 
kunden redan från början av ett projekt sänker graden av förväntning och därmed höjer 
graden av upplevelse efter projektets avslut. Detta eftersom kunden inte har möjligheten 
att anställa någon annan eftersom den särskilda kompetensen inte finns i Umeåtrakten, 
de blir därmed låsta till SWECO Systems. Företagets konsulter får således ett övertag 
eftersom de kan leverera en tjänst med lite lägre kvalitet till samma pris. Kunder har 
även stundtals varit missnöjda med konsulternas återhämtning när en tjänst hållt en låg 
kvalitet fast kunderna själva anser sig vara duktiga på att påpeka bristerna i leveransen. 
Det senare kan bero på att SWECO Systems har tydliga prestationskrav där kunderna 
känner en öppen relation till företaget, medan det första kan bero på att företaget själva 
inte lyckats identifiera ett misslyckande i deras leverans. Detta eftersom att kundens 
krav varit orealistiska eller för att konsulterna inte vill ta på sig sitt ansvar (Tax & 
Brown, 1998, s. 77). En av kunder menar dock att han fortfarande inte fått någon 
upprättelse för en energiberäkning som levererats i fel program och som han själv 
upprepade gånger har påpekat, vilket helt enkelt kan tyda på en nonchalans av företaget. 
 
Viktigt att komma ihåg är att det vid ovanstående tillfällen endast rört sig om tjänstens 
kvalitet. Vi har valt att även inkludera relationer i beräkningen av tjänstekvalitet vilket 
idag har betydande konsekvenser på SWECO Systems. Anledningen till kundgapet som 
uppstår i vår modell beror bland annat på bristande engagemang kring ekonomiska och 
administrativa lösningar. Detta kan liknas med den funktionella aspekten hur 
(Grönroos, 2008, s. 81ff) som vi redogort för i teorin, där konsulterna agerande och 
beteende under hela projektets gång har effekter. Även delar av teorin om tillförsikt 
berör konsulternas förmåga att lyssna, vara uppmärksamma samt deras förmåga att 
snabbt lösa problem som uppstått. Här ser vi kopplingar till kundernas svar på den 
bristande tjänstekvaliteten som ibland har dykt upp på grund av dålig tidsplanering. Vi 
tror att ett ökat engagemang kan uppnås ifall samarbetet i företaget stiger där 
konsulterna distansierar sig ifrån sina ”egna” kunder och skapar den gemenskap vi 
diskuterat i avsnitt 6.1.1. 
 
I övrigt försöker SWECO Systems stärka relationen till kunderna genom olika 
sammankomster, sammankomster som kunderna inte är lika imponerade över. En del 
kunder menar att företag inte ska belasta deras fritid, vilket sammankomsterna i 
dagsläget oftast gör. Kundernas svar speglas av forskningen som menar att alla kunder 
har olika preferenser och värderingar samt olika känslor när de värderar en tjänst eller 
relation (Tronvoll, 2011, s. 111). På grund av detta måste företaget inse att de inte kan 
tillfredställa alla och istället se över sina kunder och avgöra vilka företaget ska satsa på 
och hur. Kunderna var dock överens om att relationen mellan dem och SWECO 
Systems kan förbättras på flertalet punkter, detta genom en mer effektiv kommunikation 
och klara rutiner där företaget blir bättre på återkoppling. Det fanns även en önskan om 
att resursplaneringen, stryning av projekt och tidsplaneringen skulle behöva förbättras. 
Enligt teorin av Tax och Brown (1998, s. 79f) måste företag för att förbättra faktorer 
som dessa genom att förbättra hanteringen av sin kunddatabas. Även vi är av den 
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uppfattningen att en rak och tydlig kommunikation är avgörande om kunder väljer att 
stanna hos ett företag. Vi måste dock påpeka likt Tronvoll (2011, s. 111) att känslor kan 
påverka en värdering. Det finns en möjlighet att respondenterna inom kundperspektivet 
innan vår intervju redan var på dåligt humör och när vi således började intervjun haft 
effekter på deras syn kring SWECO Systems tjänstekvalitet. 

Att SWECO Systems idag väljer att göra egna kundundersökningar är bra, men bidrar 
inte enligt vår mening med något konkret att jobba med. Eftersom ledningen inte alltid 
får veta ifall en kund varit missnöjd över en tjänst som levererats, kan ledningen inte 
heller vidta åtgärder i form av feedback eller kommunikation till den enskilde 
konsulten. Det kommer återigen uppstå en bristande kommunikation mellan ledningen 
och de anställda (Wilson et al., 2008, s. 199). Därav tror vi inte att anonyma 
kundundersökningar med ett fåtal frågor angående tjänstekvalitet är ett starkt underlag 
när slutsatser kring enskilda kunder ska dras. Vi säger inte att detta är syftet, men ska en 
undersökning bidra till någonting konkret måste företaget lokalisera källan till 
eventuella problem. Enligt oss är en av källorna det vi nämnt ovan, ett bristande 
engagemang. En förklaring enligt teorin ligger i att konsulterna inte känner sina kunder 
på djupet (Kahn, 1995, s. 21). Vi tror dock, likt vår utökade teorimodell, att faktorn 
motivation som diskuterats tidigare även måste inkluderas här. Flertalet av konsulterna 
har idag en lång historia med sina kunder och deras affärsrelation är inte 
företagsrelaterad utan snarare personrelaterad, vilket tyder på att konsulterna känner 
sina kunder. Men eftersom en bristande motivation stundtals upplevs hos de anställda 
speglar detta även hur konsulterna väljer att bemöta kunder och uppfylla deras 
önskningar, fast en kännedom om kunderna finns. 
 
Vidare är vi av den åsikt att kvalitetsbristen som stundtals uppstår kan bero på att 
ledningen inte har tydliga riktlinjer som anställda ska följa vid arbetet gentemot en 
kund. De bristande riktlinjerna kan även få den effekten att det inte bara är företaget 
SWECO Systems som tar skada utan även hela SWECO koncernen. Detta är jämförbart 
med teorin som säger att det måste finnas tydliga riktlinjer för att inte skada ett företags 
image (Grönroos, 2008, s. 81ff). Den introduktionsutbildning som idag hålls av 
ledningen för nyanställda där SWECOs kärnvärden behandlas, är enligt vår uppfattning 
inte tillräcklig för att nyanställda ska förstå vikten av företagets visioner. Vi tror 
återigen att en ökad samarbetsvilja bland konsulterna på kontorsnivå bidrar till att 
nyanställda lättare kan bilda en uppfattning om vilket håll företaget ska sträva mot. 
Väljer ledningen att skapa projektgrupper där samma konsulter jobbar tillsammans 
kommer detta enligt vår mening öka den upplevda tjänstekvaliteten. Detta eftersom 
konsulter tillsammans skapar tillit och en gemensam kvalitetsnivå. Levereras tjänster 
med olika hög kvalitet kommer detta att bli synligt för kunden ganska snabbt. Resultatet 
från vår studie visar att medarbetarna önskar fastställda projektgrupper.  

6.2.1.1	  Tillfredsställelse	  och	  Word-‐of-‐mouth	  
En viktig faktor som vi tidigare diskuterat i avsnitt 3.4.1 är tillfredställelse. 
Kundtillfredställelse uppkommer oftast när denne är nöjd över sitt köp eller när köpet 
överträffar kundens förväntningar (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 501). Den generella 
bilden bland kunderna vi intervjuade är att de känner sig nöjda över att ha SWECO 
Systems som leverantör, även kunder som anställer företaget via anbud. Detta kan bero 
på att vissa av företagets kunder söker en specifik kompetens, kompetens som endast 
SWECO Systems besitter. Enligt den teori som vi tidigare nämnt finns det två faktorer 
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som är mer inflytelserika när det kommer till tillfredställelse, pålitlighet och tillförsikt. 
Pålitlighetsfaktorn faktorn inkluderar personliga löften, löften som görs via mail eller 
telefon (Performance Associates Inc, 2007, s. 12). Kunderna var alla eniga om att 
konsulterna är lätta att nå via mail och telefon samt att de varken är bättre eller sämre än 
någon annan på att hålla löften. En kund menar att SWECO Systems vid vissa tillfällen 
gjort ett så dåligt jobb så kunden var tvungen att byta ut dem som leverantör, men 
återigen rörde det sig om konsulterna i fråga och inte SWECO Systems som företag. 
Här finns en möjlighet att kunden underförstått saker som företaget förmedlat via deras 
marknadsföring och image, där kundens förväntningar var högre än företagets 
levererade tjänst (Performance Associates Inc, 2007, s. 12).     
 
Den andra faktorn tillförsikt behandlar olika delar i ett företag. Till exempel anser 
kunderna att konsulterna har ett professionellt bemötande med en stor kompetens inom 
sina områden. Det är dock inte kompetensen det rör sig om när det kommer till 
förtroende frågan. I dagsläget finns nämligen inte ett självklart förtroende för företaget 
vilket vi tror beror på att tidigare projekt inte levt upp till förväntningarna. Konsulterna 
måste även ha en kunskap om alla deras tjänster enligt teorin (Performance Associates 
Inc, 2007, s. 24). Enligt kunderna är konsulterna dåliga på att förmedla just deras 
tjänsteutbud samt att det är svårt att skilja på SWECO Systems och övriga SWECO 
bolag. De åsikter vi fick angående kundernas uppfattning kring konsulter de i första 
hand inte är i kontakt med, men som de ibland tvingas vända sig till var främst att det 
var bra. När sådana situationer uppstår väljer kunderna i dagsläget att återkomma när 
rätt kontaktperson är på plats. Kunderna ansåg också att de sällan tvingas ringa SWECO 
Systems när de har frågor kring olika områdeskompetenser, kunderna väljer isället att 
vända sig internt till det egna bolaget och tidigare erfarenheter när det rör sig om vilken 
leverantör som ska anlitas. 
 
En annan viktig teori som påverkar tillfredställelse är word-of-mouth. Enligt ledningen 
sprids information om kunder på SWECO Systems i dagsläget från mun-till-mun, vilket 
också är en anledning till att Theo Marknad används i liten utsträckning. Kunder som är 
tillfredställda brukar vara de som enligt forskning är lojala till ett företag genom att göra 
återköp (Egan, 2007, s. 158). I vår studie har vi svårt att urskilja ifall kunderna är lojala 
mot SWECO Systems då olika kunder anlitar externa konsulter olika mycket. Men 
också eftersom att när kunderna väl anlitar SWECO Systems är det för den expertis som 
företaget besitter. I många fall gällde detta även kunder som anlitade SWECO Systems 
via anbud eftersom den specifika kompetensen endast finns hos Systems. Vi kan således 
inte dra några parareller till att lagen om offentlig upphandling har någon effekt på att 
vissa kunder väljer att sprida negativ word-of-mouth. Här anser vi att det igen rör sig 
om konsulterna själva och inte SWECO Systems som företag. Kunderna var på det 
klara med att de tidvis sprider information om SWECO Systems till andra företag och 
kollegor. Det finns dock enstaka fall där kunderna valt att inte rekommendera företaget 
till andra, mestadels för att företaget gjort ett dåligt jobb och inte hanterat det på rätt 
sätt. Här skapas en fråga om återkoppling som vi kommer att analysera i avsnitt 6.3.2. 
Enligt Grönroos (2000, s. 24) måste ett företag komma ihåg att kunders värderingar inte 
enbart ligger i den slutgiltiga tjänsten utan också i relationen mellan företag och kund. 
Om SWECO Systems inte väljer att ta hänsyn till den negativa informationsspridningen 
genom att hitta orsakerna till den kommer återigen företagets image att förstöras, vilket 
också kan komma att bli dyrt för företaget (Grönroos, 2008, s. 297). 
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Tillfredställelse är enligt oss och många andra en aspekt som alla företag måste jobba 
med. Men det faller sig självklart att alla inte kan tillfredställas. Det handlar mer om 
övervägningar och utvärderingar företaget måste göra om sina kunder. Som tidigare 
nämnt, spelar känslor in när en kund värderar en tjänst, varav det enligt oss är orimligt 
att dra slutsatser efter ett köp. Det kommer alltid att finnas missnöjda kunder, det gäller 
för SWECO Systems att utveckla tydligare rutiner för hur dessa ska bemötas. 

6.3	  CRM	  

6.3.1	  Theo	  Marknad	  
I dagsläget finns Theo Marknad tillgängligt hos SWECO Systems som deras nuvarande 
CRM-system men det används i alldeles för liten utsträckning och i ett alldeles för smalt 
syfte. När en medarbetare eller chef träffar en kund lagras inte informationen från dessa 
möten i systemet utan det är endast konsulten i fråga som innehar detaljerna. Teorin om 
CRM menar dock att det måste finnas en vilja i företaget att använda systemet där 
företagets anställda kommunicerar med alla för ett tillfredställa en kund (Grönroos, 
2008, s. 55f; Kale, 2004, s. 42). Så är inte fallet på SWECO Systems, i dagsläget är 
användandet av systemet minimalt. Informationen från enskilda konsulters kundmöten 
sprids endast till andra ifall konsulten i fråga anser den vara relevant för andra att ta del 
av, det är alltså upp till var och en att avgöra det. Huber (1991, s. 100f) anser att 
information mellan olika parter alltid ska spridas mellan varandra för att kunna få en 
bättre förståelse över situationen. Kunderna uppfattar dock konsulterna på SWECO 
Systems som väldigt professionella, ofta är kunderna i kontakt med samma konsult men 
i projekt där flera konsulter är inblandade har kommunikationen hittills fungerat 
problemfritt. Däremot var kunderna av den uppfattningen att konsulterna ibland ställer 
frågor som de själva egentligen borde ha svaret på från tidigare projekt. Det har även 
förekommit att olika konsulter inom olika bolag på SWECO har ställt liknande frågor. 
Här anser vi att SWECO Systems tillsammans med övriga bolag inom koncernen kan 
minska de dissonanser som ofta uppstår när man besitter alltför lite information genom 
att vara i kontakt oftare (Huber, 1991, s. 100). Det är vår tro att om ledningen får upp 
motivationen och kan förklara nyttan av varför Theo Marknad ska användas så kommer 
även en bättre samarbetsvilja och en ökad försäljning att uppstå. 
 
Den information som finns tillgängligt i systemet är främst telefonnummer, adresser 
samt andra kontaktuppgifter som många gånger inte är uppdaterade. Syftet och visionen 
från ledningen är att det ska användas regelbundet för att ge en bättre överblick på alla 
kunder och se hur olika kundträffar har utvecklats. Visionen är också att övriga 
SWECO bolag ska använda sig av systemet för att få en mer strukturerad försäljning. 
Enligt forskare är syftet med CRM just att öka försäljningen och optimera intäkterna 
genom ett ökat kundfokus (Fayerman, 2002, s. 58; Chahal, 2010, s. 345). Här ser vi 
ganska snabbt att SWECO Systems likt många andra företag har ett mål att öka 
lönsamheten, men att företaget saknar ett strukturerat sätt att uppnå detta. Theo 
Marknad upplevs av både ledningen och medarbetarna som uråldrat och krångligt där 
relevanta finesser saknas, vilket förmodligen också är orsakerna till ett minimalt 
användande. Eftersom ledningen inte hade någon som helst uppfattning kring vad Theo 
Marknad kostar att driva tror vi att bristande kommunikation mellan ledning och 
ekonomiavdelning även kan vara en orsak. Hubers (1991, s. 100f) resonemang kring 
informationsspridning blir således återigen relevant. 
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En annan aspekt kring Theo Marknad som är intressant är att majoriteten av 
medarbetarna säger sig veta vad systemet egentligen ska användas till men väljer att inte 
göra det. Här tror vi att ledningen misslyckats i flertalet punkter inom kommunikationen 
i synnerhet med deras ansvar kring att ge en tydlig bild över vad det dagliga arbetet bör 
innehålla (Erikson, 2011, s. 70f). Här menar vi att det är ledningens ansvar att visa 
vägen när det gäller användandet av systemet. Theo Marknad som utvecklades internt 
hos SWECO Systems för drygt tio år sedan kan ses som en organisationsförändring, en 
förändring som medförde ett motstånd hos medarbetarna. Eftersom att detta motstånd 
fortfarande finns kvar i företaget måste ledningen vidta åtgärder. Enligt Lewis (1999, s. 
45) bör ledningen vidta åtgärder när ett motstånd blir för högt vilket oftast kan göras 
genom grundläggande kommunikation. De rutiner och mål som idag finns uppsatta av 
ledningen angående kundrelationer är att medarbetarna ska göra ett visst antal 
kundbesök varje år. I dagsläget följer inte medarbetarna dessa rekommendationer till 
fullo, utan anser att det är viktigare att behålla sina befintliga kunder än att jaga nya. Att 
aktivt arbeta med Theo Marknad kommer enligt teorin att stärka relationen till de 
befintliga kunderna men även hjälpa till att generera nya (Finnegan & Currie, 2010, s. 
155; Peppard, 2000, s. 321f). Vi tolkar det här som att medarbetarna inte riktigt förstår 
innerbörden av Theo Marknad samt vad CRM-konceptet egentligen innebär, att 
kontinuerligt stärka befintliga relationer men också öppna upp för nya. Å andra sidan 
säger teorin att 20 % av ett företags kunder oftast står för 80 % av vinsten, (Kale, 2004, 
s. 45) vilket gör det hela till en avvägning. 

Åsikterna kring förändringar på SWECO Systems hade delade meningar, en del ansåg 
att det förändrades alldeles för mycket, medan andra ansåg att förändringar måste 
förmedlas genom att man förklarar nyttan med dem. Även här uppstod diskussioner 
kring kommunikation där en respondent menade att det i dagsläget kommer alldeles för 
mycket information, information som medarbetarna inte hinner bearbeta. För att 
förhindra detta kan inte ledningen neglegera de anställdas syn kring förändringarna utan 
tillvara ta deras förslag på förbättringar (Bull & Brown, 2012, s. 135). Som vi tidigare 
nämnt har medarbetarna heller inte alltid orken att påverka förändringar, varav 
ledningens ansvar att visa på vikten av konsulternas åsikter blir mer viktigt. Här ansåg 
dock delar av ledningen att det ibland kan vara svårt att alltid göra det medarbetarna vill 
då det rör sig om allt för stora förändringar vilket även påverkar andra bolag inom 
SWECO. Vidare tror vi att det minimala användandet även kan bero på att ledningen 
inte valt att ta hänsyn till hur medarbeternas dagliga rutiner och arbetsprocesser 
förändras (Finnegan & Currie, 2010, s. 154). En av medarbetarna påpekade att 
svårigheterna med systemet och bristande resurser tvingar honom att spendera 15 
minuter på att registrera en kundkontakt. 

6.3.2	  Återkoppling	  
En orsak till den bristfälliga återkopplingen är att majoriteten av medarbetarna inte 
anser det vara nödvändigt, då de har egna kunder som de jobbat tillsammans med under 
en väldigt lång tid. Det finns heller inga tydliga riktlinjer eller rutiner om hur företaget 
ska jobba mot kunder vilket gör återkopplingen för medarbetarna överflödig. Även 
kunderna var eniga om att det idag saknas rutiner och uppföljningssystem hos SWECO 
Systems som skulle kunna förbättra tidsplanering, kommunikation och resursplanering. 
Teorierna kring återkoppling är inte många vilket gör aspekten svårare att analysera 
men det nämns dock att det är viktigt att ett företag på ett effektivt sätt jobbar med 
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kundvård för att bibehålla intresset hos kunden (Kahn, 1995, s. 5; Söderlund, 2000, s. 
83). Eftersom att rutiner och riktlinjer idag saknas tror vi även att det kan bero på 
SWECO Systems företagskultur, där det enligt teorin bör finnas en öppenhet för 
kontrollsystem när värderingar skiljer sig åt (Chatman & Cha, 2003, s. 21). Denna 
öppenhet anser vi saknas till viss del då ledningen många gånger inte får ta del av 
missnöjda kunder. Men också eftersom den tolkning vi gjort gällande ledningen är att 
de anser återkoppling vara en väldigt viktig aspekt, en aspekt som medarbetarna väljer 
att avstå ifrån. Här tror vi likt teorin att om SWECO Systems medarbetare blir mer 
anpassningsbara kommer de också att förbättra organisationens kollektiva förmåga att 
ge värde åt kunden. (Denison, Haaland & Goelzer, 2004, s. 100) Vi tror dock att 
ledningen måste ta mer ansvar och komma med mer feedback kring kundfokus för att 
återkopplingen ska kunna förbättras (Cederblom, 1982, refererad i London & Smither, 
2002, s. 84; Chatman & Cha, 2003, s. 21). 
 
Enligt teorin om kundvård krävs det att ett företag känner till sina egna svagheter och 
styrkor samt kunderna och deras behov(Kahn, 1995, s. 21). För att lyckas behövs en 
nyfikenhet och ett stort engagemang, något som speglar SWECOs värderingar. Som 
tidigare nämnt har inte konsulterna på SWECO Systems alltid det engagemang 
kunderna efterfrågar vilket också kan vara en bidragande faktor till den dåliga 
uppföljningen. Här ser vi också ett samband till den kunskap som konsulterna faktisk 
har om CRM och återkoppling. Eftersom konsulterna inte anser sig ha tillräckligt med 
kunskap inom området och heller inte kan minnas om någon utbildning inom Theo 
Marknad har erbjudits kan det vara svårt att skapa ett engagemang. Vidare var även en 
kund besviken på företaget eftersom SWECO Systems har för mycket ekonomiskt fokus 
när det kommer till möten, kunden hade önskat fler uppföljningar utan att 
debiteringsblocket följer med. Här menar forskare att företag ska se kundvård som en 
investering och behandla kunden som en i företaget för att skapa en långvarig relation 
(Erasmie & Pihlsgård, 2000, s. 139f). Eftersom att Theo Marknad används i väldigt liten 
utsträckning finns alltid en risk att viktig information glöms bort samt att nödvändig 
information inte når personer som behöver den (Jayachandran, 2005, s. 179). Vi tror att 
den informationen kan vara av vikt för alla i företaget. Resonemanget grundar sig i att 
informationen förmodligen kommer att underlätta projektens utfall och framtida 
återkopplingar.  
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7.	  Slutsatser	  	  
I detta kapitel kommer vi utifrån analysen redogöra för det som diskuterats tidigare i vårt 
syftet. Vi har nedan valt att dela upp vårt syfte i fyra delar för att läsaren på ett mer 
förståeligt sätt ska ta del av slutsatserna. Vidare kommer vi även sist att reogöra för svaret 
på problemformuleringen och avrunda med förslag till fortsatt forskning.  

	  

	  
 

	  

	  
 

Figur 15. Kapitelöversikt över slutsatser. (Skapad av författarna 2013) 

7.1	  Kundernas	  tolkning	  av	  tjänstekvalitet	  
Den upplevda tjänstekvaliteten av SWECO Systems tjänster beskrivs som relativt hög 
av de intervjuade kunderna om endast tjänsten i fråga räknas in. I vår studie har vi dock 
valt att inkludera kundrelationer vilket ger företaget ett utrymme att jobba med. 
Kundernas synsätt på tjänstekvalitet innehåller faktorer såsom engagemang, planering, 
fungerande kommunikation samt återkoppling utöver den tekniska lösningen. Alla dessa 
beståndsdelar är faktorer som kunderna upplever att SWECO Systems behöver 
förbättra. De slutsatser vi kan dra från analysen är att flertalet kunder upplever att en 
uppföljning inte behöver vara mer än ett kort telefonsamtal eller ett möte över en lunch. 
Företagets medarbetare riskerar i dagsläget att ta sina kunder för givet vilket både 
minskar deras motivation att söka nya kunder men även att de befintliga kunderna går 
förlorade. Ett ökat användande av CRM systemet Theo Marknad skapar en större 
överblick över tidsåtgången på ett projekt vilket också medför mer tid för 
kundanpassade återkopplingar. Det vi vill få sagt är att både konsulterna och ledningen 
kan få en större insyn i vilka kunder som är viktigast för företaget genom CRM-
systemet. 

7.2	  Medarbetare	  och	  ledningen	  
Den forskning som vi har behandlat är teorier som ligger till grund för en effektiv 
CRM-strategi enligt vår mening. Med utgångspunkt från analysen drar vi slutsatsen att 
ledningen måste jobba med att bygga upp en tydligare företagskultur där värderingar 
och rutiner speglas av samtliga medarbetare. Detta bör göras genom att fler konsulter 
jobbar tillsammans med samma kunder. Våra frågor till olika chefer inom SWECO 
Systems uppdagade även värderingsskillnader kring arbetet mot kunder. Bland annat 
var åsikterna kring CRM-systemet Theo Marknad delad vilket vi anser speglar 
medarbetarnas attityd gentemot systemet och införandet av nya rutiner. Även åsikter 
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kring återkoppling skilde sig åt där vissa var av en annan uppfattning än vad kunderna 
önskade. Här måste således kommunikationen och rutinerna kring kundvård lyftas fram 
och klargöras. Kommunikationen mellan ledning och medarbetare är också något som 
måste förbättras. I dagsläget är medarbetarna av den uppfattningen att information som 
delas mellan cheferna inte alltid når ut till samtliga medarbetare fast den i många fall 
kan vara relevant.  
 
När det kommer till företagsförändringar måste ledningen även vara tydligare med 
förklaringen av nyttan och vinsten. Alltför många förändringar på SWECO Systems har 
skapat en ignorans kring nya implementeringar. Enligt oss kan motståndet luckras upp 
genom en sammansvetsad ledningsgrupp med en helhjärtad insats för en lyckad CRM-
strategi. Med detta menas rak kommunikation samt införandet av tydliga rutiner som 
utvecklas tillsammans med medarbetarna. Idag anser majoriteten av konsulterna att de 
har meningsfulla arbetsuppgifter men att det ofta kan brista i resurserna. Vi anser därför 
att SWECO Systems borde strukturera upp olika projektgrupper där konsulterna arbetar 
i samma basgrupper, vilket kommer skapa bättre sammanhållning i företaget och ge en 
högre upplevd tjänstekvalitet. Den högre tjänstekvaliteten kommer att bli tydlig för 
kunderna eftersom motiverade medarbetare har en större vilja att återkoppla tillbaka till 
kund. 

7.2.1	  Theo	  Marknad	  
De slutsatser vi kan dra kring CRM-systemet Theo Marknad är att det inte uppfyller de 
krav medarbetarna samt delar av ledningen har. I dagsläget är systemet uråldrat och 
saknar relevanta funktioner, såsom lätthanterliga sökningar vilket upptar alldeles för 
mycket tid för att medarbetarna ska känna ett värde i användandet. Den bristande 
utformningen har även bidragit till att medarbetarna känner ett motstånd att använda 
systemet då de enligt dem själva inte har befogenheten att uppdatera kundregistret och 
radera föråldrade kontaktuppgifter. 
 
Den information som finns tillgänglig är bara en bråkdel av den information som bör 
finnas tillgänglig för att verkligen skapa starkare kundrelationer och ökad försäljning. 
Majoriteten av ledningen har inte heller prioriterat Theo Marknad vilket har skapat ett 
ointresse hos konsulterna. När systemet implementerades för drygt tio år sedan gjorde 
man det internt vilket kan vara en förklaring till den bristande utformningen. Under 
utvecklingen har vi även dragit de slutsatser att SWECO Systems, dåvarande Theorells 
inte hade en klar bild över i vilket syfte systemet utvecklades vilket bidragit till onödiga 
kostnader för företaget i dagsläget. Systemet som kostar 50 000 kr per år är enligt vår 
uppfattning en alldeles för stor summa om man tar hänsyn till det nuvarande 
användningsområdet, kontaktuppgifter och kundinbjudningar. 

7.2.2	  Fördelar	  med	  CRM	  på	  SWECO	  Systems	  
Om SWECO Systems väljer att utveckla det befintliga CRM-systemet Theo Marknad 
kommer en större vilja att jobba mot nya kunder också att uppstå med tiden. Ledningen 
måste börja trycka mer på vikten av starka kundrelationer och förvärvet av nya kunder. 
Initial bör detta göras genom att skapa tydliga rutiner och specifikationer kring hur Theo 
Marknad skall användas. 
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Fördelar som SWECO Systems kan vinna genom en effektivare CRM-strategi är främst 
ett högre kundfokus, bättre samarbete mellan konsulter, en ökad försäljning mellan 
bolag samt en mer strukturerad informationshantering. Detta kommer att bli synligt 
eftersom den rivalitet som finns mellan konsulterna försvinner när känslan av 
gemensamma kunder förstärks. Vidare kommer detta även att påverka försäljningen 
positivt mellan bolag inom SWECO koncernen eftersom konsulterna kan tillhandahålla 
mer information om varandras projekt. Idag använder flertalet bolag även MS Outlook 
vilket skapar en ineffektiv informationshantering. En fungerande CRM-strategi kommer 
emellertid att strukturera upp hanteringen. Andra fördelar som kommer att bli synliga är 
att enskilda konsulter lättare kan ta del av information från tidigare projekt vilket kan 
komma att underlätta deras arbetsprocesser. Ledningen samt övriga konsulter kommer 
även att få en bättre överblick över enskilda konsulters aktiviteter med kunder och 
framtida möten vilket gör det möjligt för ledningen att omfördela resurser. Bristande 
resurser är nämligen ett återkommande problem hos medarbetarna. 

7.3	  Slutsats	  utifrån	  vår	  problemformulering	  
	  
Hur kan en ökad förståelse och kunskap om CRM öka graden av tjänstekvalitet utifrån 
lednings, medarbetares och kunders perspektiv?  
 
Ett ökat användande av ett förnyat CRM-system är enligt oss lösningen för att SWECO 
Systems ska behålla sina befintliga kunder i framtiden. Majoriteten av respondenterna 
inom ledningen och medarbetarna idag har en målsättning att skapa starkare 
kundrelationer men mindre bra på själva genomförandet. Detta beror på flertalet olika 
faktorer men främst är de anställdas förståelse kring området kundvård aningen 
begränsad. Obefintliga rutiner och specifikationer kring hur kundorientering ska 
bedrivas på företaget har skapat en avslappnad kultur där man tar kunderna för givet. 
Nyanställda på SWECO Systems får i dagsläget ingen rutinmässig utbildning inom 
Theo Marknad utan det är upp till var och en hur mycket man är villig och lära sig. 
 
Det är ledningen som har ansvaret för formandet av företagskulturen som skapas genom 
effektiv kommunikation både till de anställda och till kunderna. Ledarna ansvarar också 
för att komma med kontinuerlig feedback till medarbetarna för att de ska känna sig 
motiverade och ha meningsfulla arbetsuppgifter. Lyckas SWECO Systems ledning med 
detta kommer företaget skapa en kultur där medarbetarna delar värderingar vilket i sin 
tur skapar en högpresterande organisation med ett större kundfokus. Känner 
medarbetarna meningsfullhet i sina arbetsuppgifter kommer de även känna en högre 
motivation till att integrera och tillfredställa sina kunder genom en högre grad av 
återkoppling. 

7.4	  Teoretiskt	  bidrag	  
Från våra slutsatser utifrån analysen har vi konstaterat att det finns aspekter som kan 
förbättras i vår utökade teorimodell. Eftersom vår studie är baserad på SWECO Systems 
i Umeå och deras kunder är modellen anpassad efter företaget och vår teoretiska 
referensram. Fördelarna med modellen om den utvecklas är att vi ser en möjlighet för 
tillämpning på produktorienterade företag. Faktorerna inom den högre upplevda 
tjänstekvaliteten kan då bytas ut mot flertalet andra faktorer, såsom konkurrenskraft och 
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lägre pris. Enligt oss finns ingen tydlig begränsning till vad den högre upplevda 
tjänstekvaliteten kan bidra till. Viktigt att komma ihåg är att vår modell är baserad på ett 
tjänsteföretag och därmed är faktorerna i modellen mjuka, ej materiella. Med detta 
menar vi att produktorienterade företag vanligen producerar produkter på löpande band 
och bör därför fokusera mer på den fysiska produkten i modellen, snarare än relationer 
och mjuka faktorer. Större produktorienterade företag har inte samma slags 
kundrelationer som tjänsteföretag. Sammanfattningsvis har vi utifrån vår fallstudie på 
SWECO Systems valt att utveckla vår teorimodell till en slutgiltig som visar att 
användandet av CRM kan ge en högre upplevd tjänstekvalitet förutsatt att förståelsen 
ökar (se fig. 16 nedan).  

 

	  

	  

	  

	  

	  
 

Figur 16.  Slutgiltig teorimodell. (Skapad av författarna 2013) 

7.5	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  
Vår studie har grundat sig i tolv semistrukturerade intervjuer där perspektiven, ledning, 
medarbetare och kunder har behandlats. Eftersom att studien behandlar ett bolag, 
SWECO Systems kontor i Umeå, är det av intresse att framtida studier inom området tar 
hänsyn till övriga 22 kontor i Sverige eller de andra bolagen inom SWECO koncernen. 
Vidare finns ett även ett intresse att undersöka effekterna av ett ökat CRM användande i 
företaget efter en fem-års period, men även effekterna som uppstår om företaget inte 
väljer att vidta åtgärder är av intresse. 

Avslutningsvis kunde vi inte dra slutsatser huruvida negativ word-of-mouth påverkar 
SWECO Systems när det kommer till kunder inom offentlig sektor där lagen om 
offentlig upphandling styr. Av den anledningen anser vi att en mer utförlig studie inom 
offentliga kunder kan vara på sin plats. De kunder vi intervjuade hade en positiv syn på 
företaget och anlitade SWECO Systems för deras kompetens, kompetens som andra 
företag i Umeåregionen inte besitter. Mot bakgrund av detta är vi av åsikten att kunder 
som styrs av lagen bör ha större tendenser att prata illa om ett företag eftersom de inte 
väljer företaget själva. Vi anser därför att det är av vikt att framtida studier där vår 
modell används tar större hänsyn till effekterna av word-of-mouth från kundernas 
perspektiv i den offentliga sektorn. 
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8.	  Rekommendationer	  till	  SWECO	  Systems	  AB	  	  
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de rekommendationer vi vill delge SWECO 
Systems ihopp om att förbättra tjänstekvaliteten i företaget samt för att fylla det 
praktiska gapet i denna uppsats.  

	  

	  
	  

	  

Figur 17. Kapitelöversikt över rekommendationer. (Skapad av författarna 2013) 

	  
• Theo Marknad som SWECO Systems CRM-system används inte i dagsläget, 

varken medarbetarna eller ledningen anser att systemet lever upp till deras krav. 
Detta har resulterat i ett nästan obefintlig användande där konsulterna endast 
utnyttjar adresser och andra kontaktuppgifter för inbjudningar till företagsevent. 
Tar man även hänsyn till driftskostnaden som ligger på 50.000 kr varje år är den 
utgiften alldeles för stor i förhållande till vad systemet egentligen tillför SWECO 
Systems. Därför är vår rekommendation till företaget att utveckla ett mer 
användarvänligt system där de anställda får fler befogenheter att uppdatara 
kundregistret. Men det är även viktigt att tydliga rutiner och skriftliga 
specifikationer till hur systemet bör används finns tillgängliga. Se appendix 5 för 
mer detaljerad information. 

 
• Idag finns en vision i företaget om att öka användandet av systemet samt att 

förbättra kundorienteringen, en vision som många nonchanlerar. Eftersom 
ledningen även anser att användandet bör öka men inte ökar sitt eget användande 
uppstår en uppenbar förvirring bland medarbetarna. Ledningen måste således 
själva börja utnyttja systemet till att skriva in exempelvis, utvecklingen av olika 
projekt, kundmöten, problem som uppstått samt hur dessa problem löstes. 
Viktigt är också att ledningen lyfter fram fördelarna och nyttan med ett ökat 
användande för att tydliggöra vinsten för medarbetarna och företaget.  

 
• Vidare finns det flertalet konsulter på SWECO Systems som besitter specifik 

branschkunskap och om deras kunder, kunskap som inte får gå förlorad. Den 
bristande informationshanteringen på företaget öppnar dock upp för den 
förlusten.  De vecko- och månadsmöten som idag är en rutin i företaget är bra 
men inte tillräckligt för att all relevant information ska nå ut till alla konsulter. 
Eftersom flertalet av företagets konsulter har hand om sina ”egna” kunder skapar 
detta en bristande gemenskap vilket leder till att hela företagets kompetens inte 
används i fler tänkbara situationer. Det fanns även åsikter hos medarbetarna där 
man ansåg att information var upp till var och en att komma ihåg, vilket i våra 
ögon inte är rimligt. Hur ska nyanställda kunna få ta del av all information som 
samlats tack vare mångårig erfarenhet? Om någon av dessa erfarna konsulter 
slutar på företaget som har tagit hand om en specifik kund under många år, 
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kommer det bli svårt för den nya konsulten att kunna göra ett lika bra jobb utan 
tillräckligt med information som den tidigare delat med sig. 

 
• Kommunikationen från ledningen ner till medarbetarna men också mellan 

cheferna måste förbättras avsevärt när det gäller information som rör företaget.  
Idag förekommer situationer där information inte når hela vägen ut till 
medarbetarna vilket påverkar företaget negativt. Att ledningen väljer att använda 
intranätet som anslagstavla är en bra idé men inte om informationen som delas 
där är svår att hitta. Här anser vi att företaget måste strukturera upp intranätet 
samt börja sålla bland information som läggs ut. Det finns även åsikter att det 
delas alldeles för mycket information på intranätet, information som i många fall 
är orelevant, vilket leder till en ignorans när ny information läggs upp bland 
medarbetarna. 

 
• När det rör sig om förändringar i företaget måste ledningen förklara nyttan av 

förändringar och inte bara förändra. Det finns nämligen ett motstånd i företaget 
till just förändringar eftersom dessa är kontinuerligt återkommande och det är 
sällan som ledningen informerar om varför dessa implementeras. Även här är 
det en fråga om tydliga rutiner som saknas kring hur information ska 
kommuniceras effektivt. Ledningen bör också låta de anställda vara med och 
bestämma angående processer som rör det specifika kontoret. 

 
• Idag är SWECO Systems inte ett företag i många kunders ögon utan det är en 

person som man anställer som leverantör, vilket har skapat en väldigt 
resultatorienterad kultur där konsulter anser att de har sina egna kunder. Detta 
bidrar till att Theo Marknad inte används eftersom man egentligen inte anser att 
övriga konsulter har med den kunden att göra. En lunch eller annan liknande 
aktivitet tillsammans med andra konsulter från SWECO Systems som inte 
träffar kunden men som jobbar med samma projekt kan vara en lösning.  

 
• Återkoppla mer, många inom företaget har en positiv inställning till 

uppföljningar men de flesta väljer att inte göra något. Även här bör företaget 
skapa rutiner, inte bara för större projekt utan även för mindre projekt.  
Kunderna anser att återkoppling är en viktig del inom deras upplevda 
tjänstekvalitet. Rådet är att jobba som ni själv vill bli bemötta när ni beställer en 
tjänst/produkt. Kunderna är det viktigaste ni har, utan kunder har ni inget jobb 
att gå till brukar man säga. Här bör företaget ta för vana att ringa en kund eller 
svänga förbi kundens kontor utan att alltid ha det ekonomiska i åtanke. Den 
ekonomiska frågan blir synlig i längden eftersom kunderna upplever ett större 
engagemang från företagets sida, vilket leder till fler återköp. Vi anser att en 
uppdatering av Theo Marknad kan underlätta denna process om rutiner införs. 

 
• Motivationen hos de anställda är idag lite varierande. Det är självklart att 

konsulter som jobbat väldigt länge har svårt att alltid vara lika motiverade när de 
ska till jobbet men är dem inte det kommer det att återspeglas på deras 
kundbemötande. Försök att minska ner antalet system och program som ska 
användas, fler program och system gör anställda inom SWECO Systems 
omotiverade. Vår rekommendation är att försöka integrera de befintliga 
systemen, SWECO@work, bloggar, outlook och Theo marknad. Vidare bör 
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företaget erbjuda medarbetarna fler utbildningar inom kundvård och CRM. Fler 
utbildningar kommer att skapa variation i det dagliga arbetet vilket även 
kommer att påverka motivationen och den slutgiltiga tjänsten positivt. Det är 
tydligt att medarbetarna och en del av ledningen behöver en större förståelse för 
CRM och vikten av kundvård för att kunna ta första steget mot förändring i 
deras befintliga arbetsprocess. 
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9.	  Sanningskriterier	  
I detta avslutande kapitel kommer vi diskutera sanningskriterierna tillförlitlighet och 
äkthet utifrån vår genomförda studie. Dessa faktorer presenterades ingående i avsnitt 
2.11. Syftet med nedanstående diskussion är att kritiskt granska sanningskriterierna 
utifrån vår studie med förhoppningen att bidra till en mer rättvis bild för läsaren.	  

 
 
 
 
 

Figur 18. Kapitelöversikt över sanningskriterier. (Skapad av författarna 2013) 

9.1	  Tillförlitlighet	  
Trovärdighet 
Huvudområdet som behandlats i vår studie är Customer Relationship Management där 
vi inkluderat olika teorier är för att få en helhetsbild över alla tre perspektiv, kunder, 
medarbetare och ledning. Både lednings- och medarbetarperspektivet har behandlats 
med samma typer av intervjufrågor för att öka trovärdigheten för studien. De två 
perspektiven är nära sammankopplade och frågorna har anpassats efter respondenternas 
erfarenheter kring CRM samt deras position i företaget. I kundperspektivet var vårt 
fokus att få en djupare förståelse för hur SWECO Systems upplevs på marknaden när 
det kommer till tjänstekvalitet och kundvård. Vi valde här att ta med kunder från olika 
branscher, offentlig sektor, entreprenad, anläggning samt fastighetsförvaltning för att få 
en djupare förståelse. Som tidigare nämnt spelades alla intervjuer in och transkriberades 
systematiskt för att kunna citera respondenterna i fråga ordagrant. Vidare hade vi också 
möjligheten att kontakta respondenterna efter intervjuerna ifall något fortfarande var 
oklart för oss. 
 
Överförbarhet 
Som vi tidigare nämnt är var vårt syfte inte att kunna generalisera resultatet vidare utan 
vi ville få en djupare förståelse för de åsikter som respondenterna hade kring CRM och 
tjänstekvalitet i sin kontext, vilket vi fick genom vår kvalitativa studie (Klausen, 2006, 
s. 173). Vi valde att utförligt beskriva de tillvägagångssätt vi använt oss utav för att 
underlätta för framtida studier inom CRM och tjänstekvalitet. Genom vårt val av en 
fallstudie fanns det ingen anledning till att ens försöka generalisera eftersom vi har gått 
in djupare på SWECO Systems uppfattningar och inte alla tjänsteföretag eller 
konsultbolag. (Merriam, 1994, s. 184) Vår subjektiva synsätt påverkar också framtida 
forskares möjlighet att replikera vår studie då verkligheten för oss skapades vid ett 
specifikt tillfälle med respondenterna. Det vi menar är att uppfattningar och åsikter som 
ligger till grund för verkligheten i denna studie kan komma att förändras med tiden. 
 
Pålitlighet 
Pålitligheten i vår studie är hög eftersom vi väldigt noggrant och på ett överskådligt sätt 
förklarat studiens tillvägagångssätt. Alla intervjuer finns transkriberade och inspelade 
för granskare att ta del av och för att utvärdera kvaliteten på studien. (Bryman, 2011, s. 
355) Som tidigare nämnt är de val vi gjort kring teorier och metoder väldigt relevanta 
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för studiens syfte och den insamlade datan hade inte levt upp till syftet ifall vi använt en 
kvantitativ metod (Klausen, 2006, s. 173). Vår genomförda studie kan dock ha 
påverkats av oss som forskare eftersom vi genomfört en kvalitativ studie där 
intervjuaren har möjlighet att påverka intervjun. Vi anser dock att vi har varit väldigt 
neutrala i de olika situationerna och att respondenterna alltid har intervjuats i deras 
trygga miljö, på deras egen arbetsplats (Jacobsen, 2002, s. 272). De intervjuer som 
genomfördes genom Microsoft Lync kan dock påverkat vår möjlighet att läsa av 
respondenternas kroppsspråk.  
 
Konfirmering 
Som vi tidigare nämnt i i avsnitt 2.4 har vi använt oss av en konstruktivistisk 
verklighetsuppfattning där den insamlade empirin har tolkats av oss som forskare 
(Bryman, 2011, s. 36f). Vårt metodval samt vår förförståelse redogör således för hur vi 
som forskare kan ha påverkat studien. Då vi redan innan studiens start fick en 
uppfattning kring den feedback som SWECO Systems tillhandahållit från tidigare 
marknadsundersökningar angående deras tjänstekvalitet, har vi genomgående ansträngt 
oss för att inte låta detta påverka vår studie. Ett exempel på detta är att vi under 
intervjuerna valde bort att berätta för respondenterna om tidigare 
marknadsundersökningar som gjorts. Fortsättningsvis, har vi även försökt att 
genomgående ställa tydliga följdfrågor. 

9.2	  Äkthet	  
Den undersökning vi har genomfört anser vi ger en rättvis bild över hur ledningen, 
medarbetarna och kunderna upplever tjänstekvaliteten och informationshanteringen på 
SWECO Systems i Umeå. Detta eftersom vi genomfört semistrukturerade intervjuer 
som har öppnat upp för kritiska frågor samt följdfrågor. Fyra intervjuer genomfördes 
inom samtliga perspektiv där vi gav utrymme för respondenten att svara ärligt och 
anonymt. Transkriberingarna gjordes systematiskt efter varje intervju för att lättare 
kunna sätta sig in i sammanhanget och senare göra rätt tolkningar vilket har bidragit till 
en mer rättvis bild över studien. 
 
Vi upplevde att respondenterna inom ledning och medarbetare generellt tyckte att CRM 
är ett intressant ämne som borde utvecklas vidare och ställde därför också frågor kring 
det. Respondentena inom kundperspektivet ansåg att CRM är något som borde 
utvecklas på de flesta företag, varav vi drar slutsatsen att vår studie underlättat för de 
inblandade att förstå vikten av CRM och tjänstekvalitet bättre. Vi har efter varje intervju 
talat om för respondenterna att vi kommer att skicka den färdiga studien till dem för att 
ge dem en möjlighet att ta del av resultatet. Eftersom att delade åsikter kring CRM, 
Theo Marknad och återkoppling idag finns på företaget tror vi definitivt att studien 
kommer att bidra med en mer samlad bild samt bättre förståelse för alla i företaget. 
Vidare tror vi även att kundernas syn på företagets tjänstekvalitet och återkoppling 
kommer att få en betydande effekt hos SWECO Systems.  
 
Hur enskilda respondenter har resonerat kommer att bli svårt för alla inblandade att veta 
eftersom vi valt att hålla respondenterna anonyma. Eftersom det finns en vision i 
företaget att användandet av Theo Marknad ska öka för att få en mer strukturerad 
försäljning, tror vi att studien kommer att öppna upp ögonen för enskilda konsulter. Det 
som dock talar emot detta är att en uppsats generellt sett anses vara väldigt svårläst, i 
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synnerhet delar som metodologi. Vår tro är att företag som anlitar studenter att 
genomföra en studie oftast är mer intresserade av resultatet. För att motverka detta har 
vi valt att presentera vår studie för SWECO Systems under ett möte med ledningen och 
medarbetarna.   
 
Den generella bilden är att Theo Marknad bör användas men att det samtidigt bör 
förnyas och förenklas. Eftersom respondenteras svar på utbildning inom CRM 
konceptet var positivt tror vi även att ledningen kommer att börja lyfta CRM-frågan 
mer. En annan orsak till detta kan vara den stora kostnaden som ledningen tidigare inte 
hade någon uppfattning om. Det kan dock finnas en del motstånd då Theo Marknad bör 
implementeras av flertalet SWECO bolag, bolag som vi inte har undersökt. Eftersom vi 
har valt att skicka ut den färdiga studien till samtliga respondenter ser vi inga hinder till 
att deras möjligheter till att förändra deras befintliga situation skulle minska. 
Avslutningsvis tror vi likt mycket annat att tillvaratagandet och förändringarna kring de 
problemområden vi lyfta fram kommer att bli en ledningsfråga. SWECO Systems 
tillsammans med övriga bolag bör även planera och utforma ett nytt CRM-system 
tillsammans med medarbetare och kundernas åsikter i åtanke. 
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10.1	  Appendix	  1-‐	  Ämnet	  företagsekonomins	  utveckling	  	  	  
Marknadsföring är ett brett begrepp som använts och tolkats på olika sätt genom åren 
och som än idag är i konstant utveckling. Till skillnad från många andra discipliner är 
marknadsföringskonceptet relativt ungt och föddes så sent som tidigt 1900-tal. Innan 
dess var delar som vi idag förknippar med marknadsföring såsom reklam- och 
kundbehov inte ett självständigt ämnesområde. (Tufvesson, 2005, s. 27-28)  
 
“You can have any color, as long as it’s black” - Henry Ford (1922, s. 71)  
 
Det berömda ovanstående citatet av Henry Ford myntades i samband med en 
standardiserad tillverkning av en specifik bilmodell. Citatet i denna kontext bidrar till en 
djupare förståelse i hur företag såg på kunders behov under tidigt 1900-tal. Fords 
synsätt fokuserade på att pressa ner produktionskostnaderna istället för att anpassa 
produkten gentemot efterfrågan. Under 1950-talet började forskare inom 
marknadsföring uppmärksamma de psykologiska och känslomässiga aspekterna till 
skillnad från tidigare då fokus enbart låg på vilken nytta produkten/servicen gav 
kunderna (Quelch & Jocz, 2008, s. 828). Detta resonemang tydliggörs i boken The 
Practice of Management:  
 
“Fifty years ago the typical attitude of the American businessman towards marketing 
was that: The sales department will sell whatever the plant produces. Today it is 
increasingly: It is our job to produce what the market needs.” - Peter F. Drucker (1954, 
s. 38) 
     
Det var i samband med när ovanstående bok publicerades som marknadsföringen 
öppnade upp dörrarna för det vi idag kallar kundvärde. 1956 publicerade Smith en 
artikel om produktdifferentiering och marknadssegmentering som alternativa 
marknadsföringsstrategier där han menade att differentiering breddar marknaden. 
Varför sälja standardiserade produkter när vi kan dela in marknaden i olika segment och 
penetrera de olika segmenten med eftertraktade produkter från kundernas perspektiv? 
Författaren menade att utvecklingen av produktionstekniken under mitten av 1950-talet 
möjligjorde att producera kundanpassade produkter. Därmed skulle kunderna vara 
villiga att betala mer för produkten eftersom den var anpassad utefter deras behov. 
(Smith, 1956, s. 3f; Tufvesson, 2005, s. 48) 
 
1964 skrevs artikeln “The Concept of the Marketing Mix” ut i tidskriften Journal of 
Advertising Research, skriven av Neil H. Borden, professor inom reklam och 
annonsering på Harvard Business School. Han ansåg att marknadsföring påminde mer 
om en konstform än ren vetenskap (Borden, 1984, s. 7f). Artikeln beskrev tolv olika 
element som Borden kallade för the marketing mix (marknadsföringsmixen) som än 
idag är ett känt begrepp inom marknadsföringsvärlden men som numera kopplas ihop 
med de fyra P:na, produkt, pris, plats och påverkan (Tufvesson, 2005, s.47; Quelch & 
Jocz, 2008, s.831). Under 1970-talet lanserades begreppen positionering, strategisk 
marknadsföring och tjänstemarknadsföring, begrepp som används än idag. 
Fortsättningsvis under 1980-talet inträder begrepp inom marknadsföringen såsom intern 
marknadsföring och relationsmarknadsföring; och ett skifte inom marknadsföringen 
börjar förtydligas. Externa faktorer såsom globalisering och teknologiutveckling öppnar 



	  

	  

dörrarna för att nå ut till nya marknader och kunder. Samhället rör sig från att vara ett 
industrisamhälle till ett informationssamhälle. (Tufvesson, 2005, s. 54ff) 
	  
Begreppet marknadsföring hade en tydlig utveckling i det amerikanska samhället under 
början och mitten av 1900-talet medan den svenska ämnesutvecklingen inte är lika 
utpräglad (Tufvesson, 2005, s. 147). I Sverige hade professorer en viktig roll för 
företagsekonomin, speciellt i början av 1900-talet vid starten av Handelshögskolan i 
Stockholm (HHS) då ämnet benämndes handelsteknik. Oskar Sillén var då landets enda 
professor i ämnet på HHS och hade därmed en betydande position fram till 1934 då 
även Gerhard Törnqvist fick titulera sig professor i företagsekonomi med specialisering 
inom distributionsekonomi. Törnqvist började undervisa i kurser inom försäljnings- och 
reklamproblem på HHS med motivationen att ämnet skulle uppmärksammades vid de 
amerikanska handelshögskolorna. (Tufvesson, 2005, s. 127ff) Förutom detta, uppkom 
inget större engagemang för internationell marknadsföring av varor förrän på 1960-talet 
i Sverige. Professor Kristensson publicerade då forskning runt internationella 
konkurrensförhållanden. (Tufvesson, 2005, s. 138f; Mattsson, 1982, s. 25)  
 
Den svenska forskningen kring marknadsföring och distributionsekonomi kom att 
vidareutvecklas under 1980-talet av Lars Mattson (Tufvesson, 2005, s. 167). Denna 
forskning beskriver och generaliserar anledningarna till de olika 
forskningsinriktningarna av marknadsföring mellan Sverige och USA.  Mattsson anser  
att den svenska forskarutbildningen inom marknadsföring är en generalistutbildning 
medan den amerikanska är mer specialiserad inom ett visst område. Detta har enligt 
honom präglat den svenska utvecklingen av ämnet i stor omfattning i kombination med 
en relativt liten svensk marknad. (Mattsson, 1982, s. 25) I Sverige har 
marknadsföringsforskningen kopplats ihop med strategi och organisation medan den 
amerikanska fokuserat på marknadsanalyser samt marknadsaktiviteter (Tufvesson, 
2005, s. 168). 
 
Fortsättningsvis under 1990-talet kunde man tydligt se att marknadsföringen fått en 
tydligare managementinriktning samt att ämnesområdet påverkats av 
informationsteknologin, både i Sverige och internationellt (Gummesson, 2002, s. 3). På 
grund av den nya teknologin började företag individualisera marknadsföringen och nya 
begrepp började träda fram. Ett av begreppen som växte fram från marknadsföringen 
under 1990-talet är CRM, Customer Relationship Management som är det centrala 
konceptet i vår studie. CRM är ett begrepp som växt fram ur 
relationsmarknadsföringens strategier och lägger stor vikt på relationen mellan 
leverantör och kund. (Tufvesson, 2005, s. 58) Synsättet kring marknadsföring och 
hanteringen av det har genom tiden förändrats eftersom CRM genom åren haft stort 
inflytande på teorier kring marknadsföring (Kumar, Sunder & Ramaseshan, 2011, s. 
23).  
 
Konceptet CRM bygger på en strategi för minskade kostnader och ökad vinst genom att 
säkerställa kundlojaliteten. Genom att införa ett IT-baserat CRM system som samlar all 
information om en viss kund internt inom företaget som alla anställda kan ha tillgång 
till. När CRM ska implementeras i en organisation är det av stor vikt att inte enbart 
implementera ett IT-baserat CRM system utan att även ta hänsyn till att de berörda får 
stöd och hjälp att anpassa sig till det nya kundorienterade arbetssättet och den eventuella 
organisationskultursförändringen. (DestinationCRM, 2010; Kale, 2004, s. 42ff) Det är 
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1960-‐talet

1970-‐talet
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Konkurrens	  
Konsument-‐
beteende

Nätverk
Handel

Reklam

Industriell
marknads-‐
föring

Strategi

Konkurrens

Konsument-‐
synsätt

Dagligvaror
Distribution

Service

Internat.
business

Industriell
marknadsf.
Interaktion

Nätverk

Äldre definition
AMA 1960

Marketing is the performance of business 
activities that direct the flow of goods and 
services from producer to consumer or user.

Nyare definition
AMA 1985

Marketing is the process of planning and 
executing the conception, pricing, promotion 
and distribution of ideas, goods and services 
to create exchanges that satisfy individual and 
organizational objectives.

Nuvarande definition
AMA 2005

Marketing is an organizational function and a 
set of processed for creating, communicating, 
and delivering value to customer and for 
managing customer relationships in ways that 
benefit the organization and its stakeholders.

av yttersta vikt att en tydlig kommunikation mellan ledning och medarbetare finns 
eftersom flertalet missyckade CRM-implementeringar utgår från företag som inte har en 
klar målbild av implementeringen, vilket ofta resulterar i försämrade kundkontakter 
(Kumar et al., 2011, s. 24) I vår studie har vi valt att se CRM som ett verktyg inom 
marknadsföring och att effektivisera kundhanteringen internt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. American Marketing Associations officiella definitioner av begreppet 
marknadsföring 1960, 1985 samt 2005 refererad i Tufvesson (2005, s. 11) 
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Viktigare forskningsteman under den nyare svenska utvecklingen. (Tufvesson, 2005, s. 
167) Utvecklad modell av författarna.  
 
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  Fig. 3.  Visar hur tidigare forskningsteman behandlas i vår studie. Med hjälp av CRM som 
strategi vill vi ta reda på om nätverkandet (återkoppling, kommunikation) kan förbättra 
servicen som i sin tur ökar den upplevda tjänstekvaliten. Egenbearbetad modell. (Skapad av 
författarna 2013) 



	  

	  

10.2	  Appendix	  2	  –	  Intervjufrågor	  till	  ledning	  
Intervjuguide Ledning 
 
Hej! 
Vi är två studenter, Shabnam Shahedi och Anton Barsk som studerar till 
civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Vi är nu inne på vår sista termin och skriver 
vårt examensarbete på uppdrag av SWECO Systems AB i Umeå inom vår specialisering 
management. Vi ska undersöka hur en ökad förståelse för SWECO Systems Customer 
Relationship Management (CRM) system, Theo Marknad kan öka graden av tjänstekvalitet 
mellan kund och företag sett från ledning, medarbetare och ledning. Vårt syfte är att bidra 
med en bredare förståele för ämnet till SWECO Systems och anser därför att din åsikt som 
chef är en stor avgörande faktor. 
 
Intervjun består av 5 huvudfrågor med flertalet följdfrågor och tar ungefär 30 minuter där vi 
diskuterar faktorer som ledarskap, kommunikation och organisationskultur inom SWECO 
Systems AB. Du kommer att vara anonym i studien med hänsyn taget till din integritet i 
företaget. 
_________________________________________________________________________ 
 
Fråga 1: Allmän information 

1. Hur länge har du jobbat åt SWECO Systems AB? 
2. Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 

_________________________________________________________________________ 
 
Fråga 2: Kommunikation 

-Vilken typ av strategi använder du när du ska kommunicera med dina 
anställda?  

Följdfrågor: 
  1.Kommunicerar ni åt ofta de anställda om hur det går för företaget? 
  2. Vilken typ av mål har mål som de anställda ska sträva efter? 
   -Om vi skulle fråga en anställd tror du att personen vet om målen? 
  3. Hur upplever du att kommunikationen fungerar i företaget? 
  4. Hur skulle du beskriva dig själv när det kommer till att lyssna på alla  
                           anställdas ideer och tankar?  
  - Hur tar du ni tillvara på de anställdas ideer och tankar kring  
  företaget? 
_________________________________________________________________________ 
 
Fråga 3: Ledarskap 
  -Vad är ledarskap för dig?  
Följdfrågor: 
  1.Hur ser du på dig själv som chef? 

- På vilket sätt uppmuntrar du till nytänkanden?  
2. Hur skulle du beskriva ditt sätt att ge feedback? 
  -Vilken typ av strategi använder du för att förmedla feedback? 

-Har ni någon typ av belöningssystem?  
                                   -Varför, varför inte? 

 



	  

	  

-Vad gör du/ni för att skapa en trevligare arbetsplats där de 
anställda känner att de får mer ansvar och meningsfulla 
arbetsuppgifter? 
-Hur tror du att andra uppfattar dig och dina ledarerfarenheter? 

 
4.Vad gör du/ni för att de anställda ska öka sitt engagemang gentemot 
kunderna? 
 -Hur upplever du att dina anställda anpassar sig till förändringar? 

-Hur skulle du beskriva ditt agerande när det kommer till att 
engagera de anställda till förändringar i företaget?  

_________________________________________________________________________ 
 

Fråga 4: Företagskultur 
 -Hur skulle du beskriva er företagskultur?  

Följdfrågor: 
 
                      1. På vilket sätt anser du att dina värderingar kan ha format företagskulturen? 
    -De anställdas värderingar? 
                      2. Vad gör du för att stärka företagskulturen och sammanhållningen i företaget? 

3. Hur många utvecklingssamtal är du ungefär delaktig i varje år? 
    -Med vilka? 
  -Vad är syftet med dessa samtal?  
 
- Idag har ni ett CRM System, Theo Marknad implementerat i företaget, 
använder du eller har du använt systemet? 
 

Följdfrågor: 
1.Vad är din generella bild över system 
2. Den bild vi har fått över användandet är att det nästan bara är Umeå  

                          kontoret som använder det, vad tror du orsaken till det är? 
3. På vilket sätt jobar du med att öka användandet av systemet? 

-Vad tror du ett ökat användande av systemet kan leda till? 
-Hur tror du att man kan öka användandet av systemet? 

 
4. Tror du att anställda idag som inte använder systemet har tillräckligt med  
    information för att tillfredställa kundernas behov? 
5. Om du kommer ihåg när systemet implementerades, hur gick det till? 
  -Varför valde ni att implementera systemet? 
                     -Vilken typ av utbildning fick de anställda i systemet? 

_________________________________________________________________________  
 
Fråga 5: Avslutande fråga 
 
                         1. Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 
 
 
 
 
 



	  

	  

10.3	  Appendix	  3	  –	  Intervjufrågor	  till	  medarbetare	  
Intervjuguide Medarbetare 
 
Hej! 
Vi är två studenter, Shabnam Shahedi och Anton Barsk som studerar till 
civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Vi är nu inne på vår sista termin och skriver 
vårt examensarbete på uppdrag av SWECO Systems AB i Umeå inom vår specialisering 
management. Vi ska undersöka hur en ökad förståelse för deras Customer Relationship 
Management  (CRM) system, Theo Marknad kan öka graden av tjänstekvalitet mellan kund 
och företag sett från ledning, medarbetare och ledning. Vårt syfte är att bidra med en bredare 
förståele för ämnet till SWECO Systems och anser därför att din åsikt som anställd är en stor 
avgörande faktor. 
 
Intervjun består av 5 huvudfrågor med flertalet följdfrågor och tar ungefär 30 minuter där vi 
diskuterar faktorer som motivation, företagskultur och kommunikation inom SWECO Systems 
AB. Du kommer vara anonym i studien med hänsyn taget till din integritet i företaget. 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 1: Allmän information 

1. Hur länge har du jobbat åt SWECO Systems AB? 
2. Vad har du för arbetsuppgifter? 

___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 2: Motivation/Empowerment & Företagskultur 

 -Hur skulle du beskriva företagskulturen på SWECO Systems AB?  
Följdfrågor: 

 
1. Vad krävs för att du ska känna dig motiverad på jobbet?  
2. Hur trivs du på SWECO Systems AB? 
3. Känner du att du kan påverka dina arbetsuppgifter? 
          -Om ja, på vilket sätt? 

                   -Om nej, skulle du vilja kunna påverka? Om ja, hur och vad? 
            4.  Inom ditt arbetsområde finns det något som du upplever problematiskt? 
                      -Om ja, vad? 

5. Hur skulle du beskriva kommunikationen i företaget?  
-Mellan dig och ledningen? 
-Mellan dig och medarbetarna? 

            6. Hur skulle du beskriva stämningen/attityden mellan medarbetarna?  
            7. Kommunicerar ni med andra kontor på SWECO Systems AB? 
                      -Om Ja, angående vad?  
            8. Hur skulle du beskriva relationen mellan dig och din chef?  
                    - Skulle du kunna beskriva din chefs sätt att ge feedback? 
                    - Hur ofta får du feedback?  

9. Vid beslut om organisationförändringar, hur skulle du kunna beskriva de anställdas 
medverkan/påverkan i processen? 

___________________________________________________________________________ 
 



	  

	  

 
 
Fråga 3: Kundmöten                   

-Hur ofta träffar du dina/era kunder? 
 - Vad är målet med kundbesöket? 
                      - Hur skulle du beskriva dina möjligheter att skapa relationer till dina 
                        befintliga kunder?  

- Hur skulle du beskriva dina möjligheter att skapa relationer till nya kunder? 
 - Vad tror du orsaken är till att vissa kundmöten slutar bra och andra mindre 
bra? 

Följdfrågor: 
1. Vilken information har ni om era kunder?  
         -Var finns den?  
2. Hur samlar ni in information om era kunder?  
         -Vart lagrar ni den? 
         -Till vad använder ni er utav informationen? 
3. Hur sprider ni informationen så alla konsulter/kontor kan ta del av den?                                 
4. Hur använder du dig utav CRM-systemet Theo Marknad? 
          -Vad tycker du om systemet? 

                     - Tycker du att Theo Marknad är ett effektivt sätt för Systems att 
                       stärka kundorienteringen och öka effektiviteten i företaget? 
  -Om nej, har du något förslag på ett annat   
                      tillvägagångssätt? 
___________________________________________________________________________ 

                    
Fråga 4: CRM 
             -Vilken kunskap har du om CRM? (Customer Relationship Management) 
                       -Vilken typ av utbildning har du fått gällande kundrelationer? 

           -Skulle du vilja öka din kunskap om CRM? 
                      -Skulle du kunna tänka dig att delta i en kortare LYNC utbildning 
                        för att få mer kunskap om CRM? 
 
             - Skulle du kunna beskriva era rutiner när det kommer till återkoppling tillbaka   
               till kund efter genomförd tjänst? 
                      -Hur går du/ni tillväga för att återkoppla tillbaka till kund efter genomförd 
                        tjänst? 
           -Har du några förslag på hur återkopplingen kan förbättras? 
                      -Varför tror du återkoppling är en viktig del att ta hänsyn till? 
___________________________________________________________________________ 
Fråga 5: Avslutande fråga 

- Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 
	  

 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

10.4	  Appendix	  4	  –	  Intervjufrågor	  till	  kunder	  
Intervjuguide Kunder 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter, Shabnam Shahedi och Anton Barsk som studerar till 
civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Vi är nu inne på vår sista termin och skriver 
vårt examensarbete på uppdrag av SWECO Systems AB i Umeå inom vår specialisering 
management. Vi ska undersöka hur en ökad förståelse för deras Customer Relationship 
Management (CRM) system, Theo Marknad kan öka graden av tjänstekvalitet mellan kund 
och företag sett från ledning, medarbetare och ledning. Vårt syfte är att bidra med en bredare 
förståele för ämnet till SWECO Systems och anser därför att din åsikt som kund är en stor 
avgörande faktor. 
 
Intervjun består av 5 huvudfrågor med flertalet följdfrågor och tar ungefär 30 minuter där vi 
diskuterar den erfarenhet du har gällande tjänstekvalitet, tillfredställelse och kundvård 
tillhandahållen av SWECO Systems AB. Du kommer att vara anonym i studien med hänsyn 
taget till din integritet till företaget. 
___________________________________________________________________________ 
   
Fråga 1: Allmän information 
            2. Vilka arbetsuppgifter har du i företaget? 

3. Hur många anställda har ni?  
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 2: SWECO Systems AB 

1. Hur länge har ni varit kund hos SWECO Systems AB? 
2. Hur många gånger har ni varit i kontakt med SWECO Systems AB under det 
senaste året? 
3. Vilken avdelning har ni huvudsakligen varit i kontakt med? (VVS, Brand, El, Styr) 
4. Hur skulle du beskriva SWECO Systems förmåga att informera om sina tjänster och  
sin verksamhet? 

___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 3: Tjänstekvalitet & Tillfredställelse 
- Vilken uppfattning har du gällande Sweco systems AB tjänster?   
- konsulterna?    -leveranstider på tjänst? 
- kontakten?    
-återkoppling efter levererad tjänst? 
 
Följdfrågor: 
            1. Kan du ge något exempel på när en tjänst levererad av Systems överträffat dina    
                förväntningar?  

2. Hur skulle du beskriva en tjänst av hög kvalitet? Vad är viktigt för er/dig? 
3. Hur ofta brukar du rekommendera SWECO Systems AB till andra företag?  
        -Om du inte brukar göra det, varför? 
4. Vilket förtroende har du för SWECO Systems? 

___________________________________________________________________________ 
 



	  

	  

Fråga 4: Kundvård 
- Hur skulle du beskriva SWECO Systems sätt att stärka relationen till er?  
 
Följdfrågor: 
            1. Hur skulle du beskriva SWECO Systems tillgänglighet för er?   
                  -Hur ofta ungefär är ni i kontakt med Systems under ett projekt? 
       -Hur skulle du beskriva kommunikationen mellan er och SWECO Systems? 
      -Kan du ge ett exempel på ett missförstånd mellan er och Systems? 
                                 -Om exempel, hur hade man kunnat undvika detta? 
            2.Vid kommunikation med SWECO Systems, hur många konsulter är ni i  kontakt 
                med?   

3. Vid projekt med Systems, hur många andra bolag från SWECO är ni i kontakt med? 
4. Vilka svagheter skulle du säga att SWECO har när det kommer till kundrelationer?   
5. Hur skulle du beskriva SWECO Systems sätt att hålla personliga löften?  
6. Om vi tittar på återkoppling, hur skulle du beskriva SWECO Systems förmåga/vilja 
att kontakta er efter genomförd tjänst?  
              -Finns det någonting som saknas? 
7. Är det viktigt för dig att leverantören återkopplar tillbaka till er som kund? 
8. Hur upplever du att SWECO Systems åtgärdar fel och brister?  
 - Hur bra skulle du säga att ni är på att påpeka brister i SWECO Systems   
           tjänster? 
9. Finns det något som ni skulle vilja att SWECO Systems förändrar eller hanterar på 
ett annat sätt? 

___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 5: Avslutande frågor 
 

- Vad anser ni vara viktigast i ert samarbete med SWECO Systems? 
- Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

10.5	  Appendix	  5	  –	  detaljerade	  rekommendendationer	  
Specifikation av rekommendationer gällande Theo Marknad 

• Byt namn, Theo Marknad härstammar från det gamla företagsnamnet Theorells. För 
att stärka gemenskapen och företagskulturen bör namnet uppdateras. Exempelvis: 
SWECO Marknad. 

• Vi rekommenderar enklare sökfunktioner redan på förstasidan. När man fyller i ett 
företagsnamn eller kontaktperson bör det räcka med att trycka på enter för att söka. I 
dagsläget är systemet klick-baserat utan snabbkommandon. 

• Uppdaterad layout. Färgmässigt är systemet attraktivt men layouten avslöjar att 
systemet är omodernt. När man kommer till förstasidan som ny användare är den 
initiala reaktionen hur hittar man här? För att locka till fler användare bör layouten 
vara användarvänlig. 

• Ett hjälpavsnitt med lathundar gällande hur man registrerar och söker på kunder bör 
finnas i den vänstra menyn. Hjälpavsnittet bör även innehålla information om vilka 
möjligheter som finns att ta del av i CRM-systemet. 

• Det borde finnas en sökfunktion som gör det möjligt att söka på specifika projekt 
bakåt i tiden, samt pågående. Exempelvis: Kulturhuset, Umeå 

• Idag finns det redan en ruta på första sidan med kundmöten och projekt som man själv 
registrerat som uppdateras kontinuerligt. Vi anser att det även borde finnas en ruta 
med alla uppdateringar som sker där möjligheten finns att välja från vilken nivå man 
vill se uppdateringarna som sker. Exempelvis: lokal nivå (det egna kontoret), 
regionnivå och bolagsnivå.  

 
Som ni kan läsa har vi kommit fram till en hel del förändringar, men listan kan förmodligen 
utvecklas ytterligare med hjälp av medarbetarna på SWECO Systems och deras önskemål och 
preferenser.  

En ytterligare rekommendation vi har till SWECO Systems i Umeå som bortser från 
ovanstående tekniska lösningar är följande. Eftersom forskning visar att 20 procent av 
företagskunder oftast står för 80 procent av vinsten (Kale, 2004, s. 45), bör SWECO Systems 
se över sina egna kunder och undersöka till vilken del detta stämmer in. Vår tro är att 
resultatet kommer att likna siffrorna ovan och därmed öppna upp ögonen för en ny 
kundorienterad strategi. Som det ser ut idag på SWECO Systems i Umeå är 
tidsbrist/resursbrist en problematisk aspekt och därför tror vi att en sådan undersökning 
kommer att ge en tydlig bild över vilka kunder som står för företagets största vinst. Därefter är 
det upp till ledningen att ta beslut om hur man ska gå vidare med resultatet. Vår 
rekommendation är dock att först och främst satsa på de kunder som generar företagets största 
inkomst. Att medarbetarna på SWECO Systems ska ha tid med att satsa lika mycket på alla 
kunder anser vi är orimligt och en omöjlighet i och med personalbristen som vi insett finns på 
det lokala kontoret.  

 
 
 
 


