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Sammanfattning 
 
CRM, eller Customer Relationship Management är ett väletablerat begrepp bland 
företag och akademiker. Intressant är dock att implementeringen av CRM karakteriseras 
av en hög misslyckandegrad. Misslyckandegraden har varit hög oavsett bransch, 
företagsstorlek eller geografisk plats och det har inte skett någon förändring över tid. 
CRM är kostsamt att implementera och många företag klarar inte av att försöka 
genomföra en CRM-implementering flera gånger, därför tyckte vi att detta var ett 
intressant och viktigt forskningsområde. Vi ville studera vilka faktorer som är kritiska 
för att lyckas med CRM-implementering inom en tidigare outforskad bransch, det blev 
IT-industrin eftersom det är en växande bransch i Sverige. Vi valde att inrikta oss till 
små och medelstora företag (SMEs) eftersom denna företagskategori var mindre 
utforskad än stora företag i avseende på CRM-implementering.  
 
Syftet med studien är att identifiera kritiska faktorer med målet att minska 
misslyckandegraden av CRM-implementeringar inom svensk IT-industri. Studien avser 
således vägleda IT-företag i att utföra framgångsrika CRM-implementeringar. Vi 
använde ett deduktivt angreppssätt vid utförande av studien, där vi använde oss av 
tidigare forskning inom vad som är kritiskt för CRM-implementeringar, som sedan 
skickades ut i en enkät till svenska IT-företag. Med hjälp av svaren från respondenterna 
angående de olika variablerna kunde vi utföra en explorativ faktoranalys, från vilken vi 
kunde extrahera kritiska faktorer gällande CRM-implementering.  
 
I enkäten valde vi att ställa två kategorier av frågor, en A- och en B-fråga. Poängen med 
detta var att vi både kunde fråga hur de gjorde (B) och vad de tyckte var viktigast (A) 
vid sin CRM-implementering. Med hjälp av detta kunde vi föra ett resonemang om 
vilka skillnader det finns mellan utförande kontra vad som i efterhand ses som viktigast. 
Även om störst vikt läggs vid A-faktorerna, tycker vi det är viktigt att utreda vilka 
skillnader och likheter som finns mellan A- och B-faktorerna.  
 
De fem A-faktorer som företagen ansåg som mest kritiska för CRM-implementering i 
fallande ordning var: Personal, Processer, Kunder, Utvärdering och CRM-träning samt 
CRM-uppfattning och engagemang. De fem B-faktorerna som framkom som mest 
kritiska i fallande ordning för CRM-implementering var: Organisation, Strategi, 
Kunder, Utvärdering och processer samt Teknologi. Dessa faktorer utmynnade i fyra 
rekommendationer till svenska IT-företag gällande deras CRM-implementeringar: 
fokusera på personalen, negligera inte träning och utvärdering av CRM, glöm inte bort 
kunderna samt fokusera inte allt för mycket på strategi och teknik. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi beskriva hur begreppet Customer Relationship 
Management (CRM) växt fram under 1900-talet och vilka andra begrepp som tidigare 
varit/är aktuella inom denna marknadsföringsgren. Genom att beskriva CRMs 
historiska utveckling ringas bakgrunden till uppsatsen in. Den tidigare forskningen har 
fokuserat på stora företag, men i vår studie ligger fokus på små och medelstora företag. 
I inledningens slutskede presenteras det forskningsgap som denna uppsats ämnar 
besvara. 
 
1.1. CRM Historia 
CRM är idag en del av marknadsföringen och har kommit dit genom år av utveckling. 
Även om marknadsföring i praktiken kan spåras till 7000 f.Kr. är det inte förrän på 
1900-talet som etablerade ekonomer såg till att marknadsföringen blev en egen disciplin 
(Sheth & Parvatiyar, 1995, s. 397). Före 1900-talet och fram till 1950 var produkten i 
fokus, men under 1950-talet var försäljningen i strålkastarljuset (Singh & Agariya, 
2011, s. 204). Marknadsföringskoncepten har under 1900-talet blivit gradvis mer 
komplexa och har styrt utvecklingen mot relationsmarknadsföringen (Singh & Agariya, 
2011, s. 204). Jerome Mccarthy skrev 1960 ”Basic Marketing” som uppmärksammade 
marknadsföringsmixen och uppdelningen med 4P (Van Waterschoot & Van Den Bulte, 
1992, s. 84). Men det var först under 1980-talet som marknadsförare skiftade sitt 
intresse till Kottlers 4P och en aktivare granskning av företagets konkurrenter började 
ske (Singh & Agariya, 2011, s. 204). Företagen kunde med hjälp av kunddatabaser 
komma åt och hantera kundernas information i högre utsträckning än vad som tidigare 
varit möjligt (Petrison et al., 1997, s. 118).  
 
Termen relationsmarknadsföring (RM) myntades 1983 och termen definierades som en 
marknadsföringsstrategi som involverar alla företagets aktiviteter gällande skapandet 
och utvecklandet av kundrelationer (Singh & Agariya, 2011, s. 204). Gummesson 
utvecklar i mitten på 90-talet Kottlers 4P till 30R (Relationer) (1997, s. 267). 
Gummesson använder 30 relationer istället för de 4Pna för att beskriva 
marknadsföringen. Exempel på en sådan relation är den mellan kund och säljare. Under 
2000-talet har ytterligare ett paradigmskifte skett, genom ett fokus mot huvudkoncepten 
inom RM (Singh & Agariya, 2011, s. 204). Ett transaktionsorienterat tankesätt har 
ersatts med ett kundorienterat tankesätt (Ambler, 2005, s. 52; Gröönroos, 1994, s. 347). 
Transaktionsorienterat tankesätt innebär att huvudsakligt fokus (i detta fall 
marknadsföringsmässigt fokus) riktas mot transaktionen, försäljningen av varan. Ett 
kundorienterat tankesätt innebär att kunden och dess preferenser är huvudsakligt i 
fokus. 
 
1.2 CRM begreppet 
CRM och RM har tidigare likställts (Sheth et al., 2001, s. 4; Singh & Agariya, 2011, s. 
205). Men i vår uppsats särskiljs dessa begrepp trots att de är närbesläktade med 
varandra. CRM är en grundläggande marknadsföringsfilosofi där alla företagets 
aktiviteter är fokuserade gentemot kunder och deras tillfredsställelse (Mandic, 2011, s. 
347). Det fundamentala målet med CRM-filosofin är att skapa och underhålla 
lönsamma relationer med utvalda kunder, för att maximera företagets del av kundens 
konsumtion (Mandic, 2011, s. 347). CRM är inte enbart en strategi som ska appliceras 
på en del av organisationen utan är en organisationsöverskridande managementstrategi 
(Mandic, 2011, s. 347). Intresset för CRM började utvecklas under 1990-talet (Mandic, 
2011, s. 347) och är enligt Xu et al. (2002, s. 442) nu marknadsföringens primära 
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aktivitet. En av de tidigaste artiklarna som vi har kunnat hitta med inriktningen CRM är 
Rigby et als. ”Avoid the four perils of CRM” från 2002, som är en välciterad artikel och 
är den äldsta artikeln som avser CRM som finns med i denna studie.  
 
Aktiviteter som vanligen återfinns vid en CRM-implementering är: integration av 
CRM-systemet med de befintliga kärnsystemen, marknadsföringskampanjer och 
resurshantering, integrera kunderna i processerna med hjälp av exempelvis kundservice, 
analyser och internet, vikten av att bygga ut sina kvalitéer och vikten av att kunna ge 
support via mobiltelefonen (Foss et al., 2008, s. 73). 
  
Det har under de senaste tjugo åren kommit en rad olika definitioner av CRM och 
Relationsmarknadsföring. En definition för RM är enligt Gummesson (2002, s. 16) 
“Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum”. Customer relationship management, CRM, definieras enligt 
Gummesson (2002, s. 17) som “relationsmarknadsföringens värderingar och strategier- 
särskilt avseende kundrelationer -omsatta i praktisk tillämpning”. Det existerar andra 
definitioner på CRM, men det är Gummessons ovanstående definition som kommer att 
användas i denna uppsats. 
 
1.3 CRM-forskningens start 2002-2005 
Här presenteras den tidigaste forskningen av CRM, dessa forskare använde sig ofta av 
tidigare studier inom närbesläktade områden för att utföra sin forskning. År 2002 
presenterade Rigby et al. (2002, s. 102-107) fyra variabler som är kritiska för effektiv 
implementering av CRM: att det är viktigt att implementera en kundstrategi innan 
implementering av CRM sker, hur viktigt det är att organisationen är mottaglig för 
CRM-implementeringen, att det är viktigt att inte förknippa CRM med allt för mycket 
teknologi och att inte anta att mer CRM-teknologi är bättre samt att det är viktigt att 
uppvakta sina kunder men utan att förfölja dem. Rigby et als. (2002) arbete har sedan 
följts av flertalet forskare som har utvecklat och kompletterat variablerna för effektiv 
CRM-implementering.  
 
Kale (2004, s. 43) publicerade en lista med sju punkter som ska undvikas för att effektiv 
CRM-implementering ska nås, där bland annat en brist på ledningens engagemang 
presenterades. Detta är den mest återkommande variabeln från denna artikel som 
framtida forskning belyser. Det efterföljande året presenterade Mendoza et al. (2007, s. 
922) tretton kritiska variabler för CRM-implementering, där ledningens engagemang 
och att publicera målen med CRM-projektet för medarbetarna var två av dessa. 
Mendoza presenterade 55 kontrollpunkter till hur dessa kritiska variabler skulle mätas. 
Detta var första gången som medarbetaren presenterades som kritisk för CRM 
implementeringen. Samma år som Mendoza et al. (2007) presenterade tretton variabler 
publicerade Roberts et al. (2005) kritiska variabler för CRM-implementering. Roberts et 
al. (2005, s. 322-323) belyste bland annat att organisationen måste vara kundorienterad 
och redo för CRM-implementering innan CRM-initiativ genomgås. Detta var första 
gången som kundorientering lyftes fram som en kritisk variabel för implementering av 
CRM och samtidigt bekräftas Rigby et als. (2002) andra punkt att, organisationen måste 
vara mottaglig för CRM-implementering. 
  
1.4 CRM-forskningens empiri 2005-2014 
Här presenteras empirisk forskning som har skett från 2005 till 2014 inom CRM. Sigala 
(2005) utredde 2005 vilka kritiska variabler för CRM-implementering som gällde inom 
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hotellindustrin i Grekland. Studien tar empiriskt fram kritiska variabler för 
implementering av CRM. I artikeln lyfts bland annat informations- och 
kommunikationsteknik (hädanefter IKT) fram som en kritisk variabel för CRM-
implementering (Sigala, 2005, s. 409-410). IKT hade inte tidigare belysts som en kritisk 
variabel för CRM-implementering.  
 
Två år senare (2007) genomfördes en empirisk studie på ett stort svenskt företag av 
Osarenkhoe & Benanni (2007). Två av de kritiska variablerna som presenterades av 
Osarenkhoe & Bennani (2007, s. 139) var motivering och involvering från ledningen 
och obligatoriska kundlojalitetsträningsprogram. Detta var första gången som 
obligatoriska kundlojalitetsträningsprogram belystes och motivering och involvering 
från ledningen är återkommande och var tidigare beskrivet av både Kale (2004) och 
Mendoza et al (2007). Samma år presenterar Eid (2007) en empirisk studie gjord på 
banker där fyra variabler presenteras. Enligt Eid (2007, s. 1036) ska den individuelle 
medarbetaren ses som den viktigaste byggstenen för kundrelationer och att alla variabler 
måste kombineras för att de ska nå full potential. I den tidigare forskningen hade inte 
medarbetaren setts som den viktigaste byggstenen och denna synpunkt återkommer i 
forskningen längre fram. Intressant är att om de kritiska variablerna kombineras kan de 
gemensamt nå en högre potential än vad de enskilt ger upphov till. 
 
Tre år senare (2010) presenterar Lin et al. (2010) kritiska variabler för implementering 
av CRM för banker inom den taiwanesiska bankindustrin. Lin et al. (2010) lyfte bland 
annat fram att medarbetaren är viktig ur olika perspektiv för CRM-implementeringen. 
Aspekten att medarbetaren är viktig för CRM-implementeringen är en återkommande 
variabel som bland annat Eid (2007) betonade inom samma industri. Det efterföljande 
året (2011) presenterade Mandic (2011, s. 349-351 ) sju kritiska variabler för CRM-
implementering enligt kroatiska managers, varav ledningens involvering i CRM-
implementeringen och att anställda är den viktigaste aspekten vid CRM-implementering 
belystes. Dessa två variabler är tidigare belysta och bekräftar därmed tidigare 
presenterad forskning. Det efterföljande året (2012) genomfördes en empirisk studie av 
managers på ett iranskt företag av Keramati et al. (2012). Keramati et al. (2012, s. 252) 
presenterade att ledningen är den enskilt viktigaste aspekten för huruvida CRM 
implementeringen är framgångsrik eller inte. 
  
Det efterföljande året (2013) kom Tekin (2013) fram till tre kritiska variabler där bland 
annat ledningens engagemang och korta/långsiktiga mål för implementeringen 
presenterades. Korta och långsiktiga mål har tidigare inte presenterats som en kritisk 
variabel men är intressant då den påvisar att företaget måste ha en plan för hur de ska 
hantera framtiden. Samma år undersökte Sarmaniotis et al. (2013) lyxhotell i Grekland 
och de kritiska variablerna för CRM implementering inom denna kontext. Sarmaniotis 
et al. (2013, s. 148) lyfter fram fyra kritiska punkter för CRM-implementation, där 
effektiv strategi för kundkommunikation är den variabel som är mest utstående. 
  
Efterföljande året (2014) belyser Eid & El-Gohary (2014) framgångsvariabler för 
implementation inom turistsektorn i Egypten. Eid & El-Goharys (2014, s. 360) 
empiriska slutsatser var bland annat att ledningen ska vara proaktiv och involverad i 
CRM-initiativen och att det är den individuella medarbetaren som är viktigast vid en 
implementering av CRM. En annan intressant aspekt är att flertalet av studierna inriktat 
sig på stora företag som hotell och banker och således finns det mer att utforska inom 
området små och medelstora företag (SME). Samma år undersökte Padilla-Meléndez & 
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Garrido-Moreno (2014) kritiska variabler för CRM-implementering inom spanska 
hotell. Padilla-Meléndez & Garrido-Moreno (2014, s. 394) belyste att organisationen 
måste vara redo innan implementeringen sker och att det är den viktigaste variabeln för 
CRM-implementering. 
 
1.4.1 Sammanfattning tidigare forskning 
Genomgången av den tidigare forskningen visar att vissa variabler för hur CRM ska 
implementeras är återkommande över tid, obundet av vilka sektorer som har studerats. 
Dessa är framförallt vikten av ledningen och att medarbetaren är en kritisk aspekt av 
CRM-implementeringen. Men en del motsättningar inom befintlig forskning gällande 
de kritiska aspekterna för CRM visades också. Padilla-Meléndez & Garrido-Moreno 
(2014, s. 394) menar att organisationen måste var redo innan CRM implementeras och 
att detta är den viktigaste variabeln för effektiv CRM-implementering. Detta särskiljer 
sig från Keramati et als. (2012, s. 252) forskning som menar att ledningen är den enskilt 
viktigaste variabeln för att CRM implementationen ska lyckas eller inte. Förutom denna 
motsättning pekar de tidigare studierna på en rad variabler som inte överensstämmer 
med varandra, de utesluter inte varandra men är inte i linje med varandra.  
 
Att dessa variabler inte överensstämmer med varandra kan exemplifieras genom att 
Sarmaniotis et al. (2013, s. 148) menar att administrativ support är en kritisk variabel 
samt att Tekin (2013, s. 757) menar att det är kritiskt med korta, medel och långsiktiga 
mål med CRM-implementeringen, vilket i sig inte utesluter varandra, men de 
överensstämmer inte heller med varandra. Ingen av dessa variabler har belysts som 
kritiska inom den övriga forskningen som presenterades ovan. Det går att exemplifiera 
ytterligare men poängen är att det inte verkar existera någon enhetlig bild över vad som 
är kritiskt vid en CRM-implementering. Denna åsikt delas med Eid & El-Gohary (2014, 
s. 344) och Eid (2007, s. 1021) som menar att kritiska variabler för CRM-framgång inte 
har blivit empiriskt systematiskt undersökt. Det är enligt oss inte särskilt märkligt att det 
råder en spridd bild över vilka variabler som förespråkas för CRM-implementering 
eftersom dessa variabler empiriskt har testats i olika branscher, bland annat bank- och 
hotellindustrin. Eftersom denna empiriska forskning kommer fram till olika variabler är 
det intressant att undersöka vilka kritiska variabler som gäller hos andra industrier. 
 
1.5 Följder av CRM-implementering 2001-2013 
Inom denna sektion presenteras vissa fördelar som finns med att implementera CRM. 
Det presenteras samtidigt risker som finns med CRM-implementeringar och i vilken 
frekvens CRM-implementeringar misslyckas. En av orsakerna till varför CRM är 
intressant är de effekter som ökad kundlojalitet kan medföra. Feinberg & Kadam (2002, 
s. 432) konstaterar i sin undersökning att ökad kundlojalitet med fem procentenheter 
resulterar i vinstökningar på mellan 25 % - 80 %. Vinstökningarna är en av de 
potentiella fördelarna som CRM kan bidra med. Vidare är det tio gånger billigare att 
sälja till befintliga kunder än nya kunder (Swift, 2001, s. 39). Detta är en logik som har 
uppmärksammats och enligt oss är en av byggstenarna till varför CRM-initiativ 
implementeras inom organisationer. 
  
CRM-initiativ har enligt Reinhartz et al. (2004, s. 293) ett försiktigt positivt samband 
mellan faktiskt företagsresultat och upplevt företagsresultat, vilket innebär att lyckade 
CRM-initiativ i normalfallet leder till förbättrat resultat. Ett CRM-system ska för att 
lyckas lyckat vara integrerat med hela organisationens stödsystem (Nguyen et al., 2007, 
s. 103). Exempel på dessa befintliga stödsystem som kan finnas inom organisationer är 
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logistiksystem och produktlivscykelsystem (Nguyen et al., 2007, s. 103). Genom att 
integrera CRM-systemet med hela organisationens stödsystem skapas förutsättningar 
för planering och kontroll över alla kanaler gentemot kunden (Nguyen et al., 2007, s. 
103; Xu et al., 2002, s. 451). Det ger förutsättningar för att leverera service och 
produkter till en utmärkt kvalité och genom dessa fördelar är CRM betydelsefullt för ett 
konkurrenskraftigt företag (Nguyen et al., 2007, s. 103). När CRM diskuteras nämns 
oftast den teknologiska delen av CRM och dess potentiella effekter, men CRM är inget 
teknologiskt verktyg utan en strategi (Nguyen et al., 2007, s. 103; Payne & Frow, 2005, 
s. 168; Kale, 2004, s. 44). Enligt Nguyen et al. (2007, s. 103-104) leder CRM till tre 
komparativa fördelar om det implementerats korrekt nämligen: ökad kundlojalitet, 
förbättrad service samt förbättrad informationssamling och kunskapskommunikation 
inom företaget. 
 
Som belysts tidigare kan CRM medföra komparativa fördelar om det implementeras och 
nyttjas på ett adekvat sätt. Emellertid kantas CRM-implementeringar av en hög 
misslyckandegrad (Chan, 2005, s. 32). En rad olika uppgifter har tagits fram gällande 
hur frekvent CRM-initiativen misslyckas och talen som presenteras nedan särskiljer sig 
något, men gemensamt för alla är att de påvisar en huvudsaklig misslyckandegrad på 50 
% eller mer. Medelvärdet av statistiken gällande misslyckandegraden som presenteras i 
Tabell 1 är 54 %. Den presenterade statistiken och studierna bakom dessa har skett på 
olika branscher och marknader och att enbart presentera ett tal och hävda att det är 
generaliserbart och rättvisande är felaktigt. Men att sammanväga och presentera ett 
flertal olika uppgifter från olika branscher ger en mer rättvisande bild. Den tidigaste 
uppgiften som presenteras i Tabell 1 är från 2001 och den senast statistiken är från 
2013. En “poäng” som kommer från denna statistik är att det inte går att urskilja någon 
tydlig trend som påvisar en minskning av misslyckandegraden. För att illustrera en 
rättvisande bild över misslyckandegraden presenteras på kommande sida en 
sammanställning av tidigare statistik från en rad forskare gällande implementering av 
CRM (den statistik som är tagen från de vetenskapliga artiklarna är daterade till när 
dessa artiklar publicerades). 
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Tabell 1. Sammanställning av misslyckandegrad.  
2001 50 % (Krigsman, 2009) 
2002 70 % (Krigsman, 2009) 
 69,3 % (Krigsman, 2009) 
 55 % (Rigby et al., 2002, s. 102) 
2004 60-80 % (Kale, 2004, s. 44) 
 75 % (Zablah et al., 2004, s. 280-282) 
 55 % (Zablah et al., 2004, s. 280-282) 
2005 55-75 % (Chan, 2005, s. 32) 
 18 % (Krigsman, 2009) 
2006 31 % (Krigsman, 2009) 
2007 56 % (Krigsman, 2009) 
 29 % (Krigsman, 2009) 
2009 47 % (Krigsman, 2009) 
2013 63 % (Pezant, 2013) 

Egen tabell. 
 
Det varierar hur länge det tar att implementera CRM beroende på vilken syn och vilka 
aktiviteter som företag syftar på när de menar att de implementerar CRM (Foss et al., 
2008, s. 75). Foss et al. (2008, s. 75) har via sin insamlade empiri erhållit svar från 16 
veckor till 6 år. Enligt Rigby et al. (2002, s. 102) tar en CRM-implementering minst två 
år. Investeringarna bakom ett CRM-projekt varierar, men betydliga investeringar ligger 
till grund för en CRM-implementering inom ett företag. Enligt Rigby et al. (2002, s. 
102) kostar ett CRM-projekt mellan 60 och 130 miljoner dollar. Den tidsram som krävs 
för att implementera CRM innebär att ett misslyckande med implementeringen blir 
väldigt kostsamt. Enligt Frow et al. (2011, s. 79) skadar 20 % av CRM-initiativen 
kundrelationer, vilket påvisar det praktiska värdet av att CRM-implementeringen hos 
företag sker framgångsrikt, eftersom ett misslyckande blir kostsamt både i avseende på 
tid men även i avseende på resurser. 
  
Att det inte har utförts några undersökningar på misslyckandegraden hos svenska 
företag menar vi inte ska ses som en indikator på att implementeringarna här går bra. 
Utgångspunkten blir istället att CRM-implementeringar har misslyckats till stor grad 
världen över och att det ser ut på ett liknande sätt i Sverige. Men här har vi inte 
lokaliserat någon statistik gällande misslyckandegraden. Sammanfattningsvis är det 
praktiska problemet som lokaliserats med CRM-implementeringen att 
misslyckandegraden inte har sjunkit med tiden, samt att kostnaden för att misslyckas är 
hög. Indirekt leder detta till att företag troligtvis inte klarar av att försöka implementera 
CRM flera gånger. Konkret innebär detta att vårt praktiska problem är att bidra till att 
reducera misslyckandegraden vid implementering av CRM. 
 
1.6 Behov av ytterligare CRM-forskning 
Inom detta avsnitt presenteras skälen till varför det är nödvändigt att forska mer 
angående CRM-implementering, vart forskningen ska ske och varför detta är lämpligt. 
 
1.6.1 Teoretiskt gap 
Forskning som ska reducera den höga misslyckandegraden har genomförts med fokus 
på kritiska variabler för implementering av CRM inom olika sektorer sedan början av 
2000-talet. Enligt Keramati et al. (2012, s. 253) är det viktigaste steget till att sänka 
misslyckandegraden att identifiera och utvärdera kritiska variabler i CRM-projekt.  
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Bull (2003, s. 601) menar att det existerar ett stort behov av empirisk forskning inom 
CRM. Detta är en ståndpunkt som vi stödjer och har uppmärksammat då en stor del av 
forskningen inom CRM-fältet är på begreppsmässig nivå (Boulding et al., 2005; Payne 
& Frow, 2005; Rigby et al., 2002; Kale, 2004; Bohling et al., 2006; Frow et al., 2011; 
Wahlberg et al., 2009; Ngai, 2005; Zablah et al., 2004). Att det finns en stor mängd 
skrivet på begreppsmässig nivå medför att empiriska studier är relevanta för att 
ytterligare utveckla forskningsområdet. 
  
Eid (Eid, 2007, s. 1037) anser att forskningen ska testa kritiska variabler inom andra 
affärssektorer. Det blir möjligt för oss att testa kritiska variabler på andra affärssektorer 
än hotell och banker då det inom den svenska marknaden finns flera andra 
affärssektorer som inte är belysta. Sigala (2005, s. 410) anser att de kritiska variablerna 
ska prövas på andra miljöer och kulturer än vad som tidigare gjorts. Sverige är en ny 
kultur där kritiska variabler för CRM implementering endast har testats empiriskt inom 
en studie hittills av de studier som vi kunnat finna. Sarmaniotis et al. (2013, s. 148) 
framhåller att den framtida forskningen borde vara riktad mot att testa och kanske 
modifiera de kritiska variablerna i andra ekonomiska sektorer och miljöer. Detta innebär 
att en rad forskare med inriktning mot kritiska variabler för CRM-implementering 
efterlyser ytterligare forskning inom nya affärsområden, kulturer och miljöer, som inte 
tidigare varit föremål för empirisk forskning.  
  
1.6.2 Små och medelstora företag 
En stor del av den tidigare empiriska forskningen inom CRM har utgått från större 
företag, ett urval av dessa artiklar är: Krasnikov et al., 2009; Eid, 2007; Arousch et al., 
2011; Osarenkhoe & Bennani, 2007; Rodrigues et al., 2013 och Lin et al., 2010. 
Wahlberg et al. (2009, s. 191) menar att den framtida forskningen inom området bör 
inrikta sig på SMEs, eftersom det existerar en obalans i forskningen i favör till stora 
företag. Små företag är väldigt viktiga och utgör oftast den större delen av ekonomin 
och är därför viktiga för ekonomins utveckling (Wahlberg et al., 2009, s. 202-203). 
Därigenom är det viktigt för både ekonomin och SMEs med empirisk forskning med 
avseende på CRM (Wahlberg et al., 2009, s. 202-203). 
  
Laukkanen et al. (2007) jämför SMEs och stora företag och kommer fram till att det 
finns vissa skillnader mellan dem. SMEs har överlag tillgång till mindre resurser i form 
av tid, kunskap och pengar vilket i sin tur leder till högre grad av sårbarhet till 
förändringar i affärsklimatet än stora företag (Laukkanen et al., 2007, s. 321). 
Begränsade resurser leder till att SMEs har kortare tid att anpassa sina implementeringar 
än stora företag (Laukkanen et al., 2007, s. 321). Brist i resurser i form av finansiella 
begränsningar och brist av tid och kunskap har visat sig vara hinder för att 
implementera informationsteknologier (Laukkanen et al., 2007, s. 321). Att SMEs har 
mindre resurser än stora företag är inte svårt att förstå, men vad detta leder till är desto 
intressantare. SMEs måste på ett snabbare vis lyckas med sina implementeringar av nya 
informationsteknologier vilket är en del av CRM. Vikten av att en korrekt 
implementering sker från början i SMEs blir därför viktigare än för stora företag. Därför 
blir det viktigt att utreda vilka faktorer som är kritiska för SMEs vid en CRM-
implementering. Eftersom felaktiga variabler och misslyckade implementeringar leder 
till negativa konsekvenser. 
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1.6.3 Sverige och IT-industrin 
I Sverige har IT-industrin varit under tillväxt de senaste åren och mellan 2008-2012 
växte branschen med 12,9 % (itstatistik.se, 2012). Industrin karaktäriseras av små 
företag där ca 90 % av företagen har tio eller färre anställda (itstatistik.se, 2012). Det 
faktum att branschen är under tillväxt gör den aktuell och denna bransch har i vår 
vetskap inte uppmärksammats inom forskning för CRM-implementering. Det innebär 
att ett kunskapsgap existerar gällande de kritiska faktorerna för CRM-implementering 
inom IT-industrin. En betydande mängd av den empiriska forskningen som behandlas i 
uppsatsen har varit från andra geografiska platser än Sverige. Stora företag har till 
största del varit i fokus, eftersom det är denna forskning som främst skett gentemot 
CRM. Det existerar därmed ett gap i forskningen rörande SMEs kritiska faktorer för 
CRM-implementering i Sverige då detta är tämligen outforskat, vilket leder till att vi 
vill undersöka hur SMEs implementerar CRM. Vidare har studierna tidigare fokuserat 
på bank och hotellbranscherna i övervägande del och inte undersökt IT-industrin. 
Sverige utgör en annan geografisk plats och IT-industrin en annan bransch vilket 
medför att det är oklart om de kritiska variablerna som funnits i studierna om hotell och 
banker gäller inom IT-industrin i Sverige. Eftersom det inte går att veta vilka kritiska 
faktorer som är viktiga för IT-industrin vid implementering av CRM leder det till att ett 
forskningsgap existerar. Majoriteten av den empiriska CRM-forskningen som ingår i 
denna uppsats är inte utförda i Sverige. Detta leder till att det är extra intressant att 
empiriskt studera CRM-implementeringar för SMEs på den svenska marknaden. 
 
1.7 Problemformulering 
Vilka faktorer är kritiska vid implementering av CRM för SMEs inom svensk IT-
industri? 
 
1.8 Syfte 
De identifierade faktorerna utvinns med syftet att minska misslyckandegraden av CRM-
implementeringar inom svensk IT-industri. Studien avser således vägleda företag i att 
utföra framgångsrika CRM-implementeringar. 
 
1.9 Begränsningar och perspektiv 
Studien kommer att utföras på IT-företag verksamma på den svenska marknaden. Urval 
av företag kommer att begränsas både av omsättning och antal anställda. Begränsningen 
i omsättning hos företagen blir på maximalt 500 miljoner kronor. Antal anställda 
begränsas till minst 15 anställda pga. antagandet att alltför små IT-företag inte 
implementerar CRM. 
  
Studien avser att behandla företagens perspektiv på CRM-implementeringar där 
marknadsförings- och managementperspektiv är i fokus. Kundernas beteende och 
attityder behandlas inte eftersom det skulle kräva en väsentligt mer omfattande studie. 
Vi kommer heller inte att fördjupa oss i olika CRM-system eftersom detta ligger utanför 
uppsatsens problemområde. 
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1.10 Begreppsförklaringar 
SMEs (Small and medium sized enterprises) - Företag som har mindre än 250 
anställda samt att de inte har en omsättning på mer än 50 miljoner euro eller en 
balansräkning som överstiger 43 miljoner euro. (European Comission, 2003, s. 39). 
 
RM - “Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum” (Gummesson, 2002, s. 16). 
 
CRM - “CRM är relationsmarknadsföringens värderingar och strategier- särskilt 
avseende kundrelationer - omsatta i praktisk tillämpning” (Gummesson, 2002, s. 17). 
 
KM- Knowledge mangagement - Förvaltning av organisationens innevarande kunskap 
 
Faktor - Består av flera beståndsdelar, i vårt fall variabler 
 
Variabel - Mindre del av en faktor 
 
4P - Pris, Produkt, Plats och Påverkan 
 
SNI - Svensk näringsgrensindelning  
 
IT-industrin – Består av SNI-kod 62, vilket är en sammanslutning av företag inom 
dataprogrammering och datakonsultverksamhet. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
Detta kapitel kommer att förklara varför vi valde att studera området Customer 
Relationship Management och vad våra förkunskaper på området var. Därefter 
beskrivs uppsatsens forskningsansatser, angreppssätt och perspektiv.. Slutligen 
diskuteras valet av teorier och källorna i uppsatsen. 
  
2.1 Ämnesval 
Vårt gemensamma intresse för marknadsföring och i synnerhet den unika relationen 
mellan företag och kunder medförde att vi valde CRM som inriktning. En starkt 
bidragande orsak till varför vi valde att inrikta oss närmare mot kritiska faktorer för 
implementering av CRM, var den relativt höga misslyckandegraden inom CRM. 
Misslyckandegraden skapade ytterligare intresse hos oss och medförde att vi började 
undersöka vilken forskning som behandlade CRM och vad som var kritiskt för att 
lyckas med CRM-implementeringar. Vi upptäckte att en obalans inom forskningen 
gällande CRM-implementeringar verkade finnas. Stora företag hade hittills 
huvudsakligen varit föremål för studier, till skillnad från mindre företag. IT-industrin 
har i synnerhet inom Umeå-området varit under tillväxt en längre tid, vilket medförde 
att vi undersökte hur forskningen inom CRM-implementering gentemot IT-industrin har 
utvecklats. Till vår kännedom har inte IT-industrin studerats med vår infallsvinkel 
(CRM-implementering) tidigare. Därför valdes IT-industrin som bransch att utföra vår 
forskning på. 
  
Vi är intresserade av vad som krävs för att lyckas med CRM-implementeringen 
eftersom en stor andel av de som försöker misslyckas. Vidare harmoniserar inte den 
tidigare empiriska forskningen med varandra. Därför är det enligt oss av stort intresse 
att undersöka vilka faktorer som krävs för en lyckad CRM-implementering inom svensk 
IT-industrin. 
  
2.2 Förförståelse 
Johansson Lindfors (1993, s. 76) menar att det existerar två typer av förförståelse vilka 
är förstahand- och andrahandsförståelse. Vi kommer nedan att presentera 
förstahandsförståelsen respektive andrahandsförståelsen som vi hade innan 
uppsatsarbetet startade. 
  
Som nämnt består förförståelsen av både första- och andrahandsförståelse. 
Förstahandsförståelse består huvudsakligen av egna erfarenheter och upplevelser, vilket 
praktiskt kan beskrivas som exempelvis erfarenheter från ett arbete eller liknande 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Andrahandsförståelse omfattar all kunskap som inte 
är självupplevd, denna förståelse utgörs huvudsakligen av läroböcker och föreläsningar 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 76).    Förstahandsförståelse av CRM-implementeringar 
eller CRM-management ur andra aspekter har vi (Isak och Björn) inga erfarenheter av. 
Vi har inte arbetat med CRM tidigare, vilket innebär att vi inte har förstahandsförståelse 
av varken CRM-begreppet eller vår infallsvinkel, CRM-implementeringar. Vi menar att 
det både kan finnas för- och nackdelar med att inte ha förstahandsförståelse till området 
som uppsatsen skrivs inom. Den mest uppenbara fördelen enligt oss är att vi kan vara 
relativt objektiva och inte bidra med ett flertal förutfattade meningar som kan påverka 
studien. Men en gedigen förförståelse hade även varit positivt ur många aspekter, bland 
annat hade litteratursökningen underlättats. 
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Den andrahandsförståelse som vi har inom marknadsföring och CRM har vi fått genom 
vår utbildning på Umeå Universitet. Vi har läst Civilekonomprogrammet med inriktning 
mot Handel och Logistik på Umeå Handelshögskola. Inom vårt program har 
marknadsföring varit mer eller mindre centralt under en rad kurser som vi har läst. 
CRM-implementering har inte varit centralt under någon av kurserna som vi har läst på 
Umeå Handelshögskola. Vilket innebär att vår gemensamma andrahandsförståelse för 
CRM-implementering inte var särskilt omfattande innan uppsatsen startade. 
  
Det faktum att vår förförståelse inte var särskilt omfattande innan uppsatsen påbörjades 
har både för- och nackdelar. En fördel som detta medför är att vår objektivitet gentemot 
ämnesområdet kan vara lättare att uppnå. Vi menar att om vi hade haft omfattande 
praktiska och teoretiska erfarenheter av CRM-implementering innan uppsatsen 
påbörjades, hade det varit svårare att upprätthålla en objektiv forskning. Eftersom vi i 
detta fall hade haft förutfattade meningar om CRM kunde detta lett till felvisande 
forskning. Nu hade vi inga förutfattade meningar, vilket är skälet till att en hög 
objektivitet enligt oss kan uppnås. Objektiviteten är viktig för att resultaten av 
forskningen ska vara möjliga att replikera (Graziano & Raulin, 2010, s. 82). En mindre 
omfattande förförståelse kan även innebära att studien blir svårare att genomföra 
eftersom en god kunskap inom ämnet innan uppsatsen initieras är positivt. Därför menar 
vi att det är tveeggat gällande huruvida vår mindre omfattande förförståelse är positiv 
eller negativ för utförandet av denna studie. 

2.3 Verklighetssyn 
 
2.3.1 Ontologi 
Enligt Saunders et al. (2009, s. 108) är det viktigt att presentera vilken verklighetssyn 
som författarna har innan studien initieras eftersom det förklarar hur författarna 
uppfattar världen. Enligt Bryman (2011, s. 35-36) finns det två sätt att uppfatta världen 
på, nämligen konstruktionism och objektivism. Verklighetssynen är även viktigt för hur 
kunskap mottas och utvecklas (Saunders et al., 2009, s. 108). Det är därför viktigt för 
forskare att delge sin verklighetssyn, eftersom det kommer att vägleda studiens 
tillvägagångssätt (Saunders et al., 2009, s. 108). 
 
Ontologi innebär vilken verklighet som enligt forskarna råder och vilka antaganden 
forskarna tar om sin omgivning (Saunders et al., 2009, s. 109). Objektivism är ”en 
ontologisk ståndpunkt som möter sociala företeelser i form av yttre fakta som ligger 
utanför vårt intellekt och som vi inte kan påverka” (Bryman, 2011, s. 36). Vilket 
innebär att denna ontologiska ståndpunkt betyder att det går att identifiera påtaglighet 
(Bryman, 2011, s. 36). Konstruktionism är den ontologiska motpolen till objektivism, 
den ifrågasätter huruvida det är möjligt att organisationen och miljön på förhand är 
givna enheter eller att det är möjligt för forskaren att uppfatta en faktisk verklighet som 
inte går att påverka (Bryman, 2011, s. 36). 

Vår ontologiska ståndpunkt är objektivism, vi menar att det existerar en observerbar 
verklighet som vi försöker hålla oss objektiva gentemot. Vi eftersträvar objektivitet vid 
studiens genomförande och vi menar att studiens syfte och problemformulering logiskt 
hänger samman med vår verklighetssyn. Detta eftersom vi vill frambringa kritiska 
faktorer för CRM-implementering och att dessa faktorer sedan skall vara 
generaliserbara till hela vår population. Vi ska inte påverka respondenterna under 
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studiens genomförande vilket vi anser är något forskare inte ska göra och det skulle inte 
vara passande för denna studies design. 
 
2.3.2 Epistemologi 
Epistemologi innebär vilken kunskap som kan accepteras inom ett givet 
forskningsområde (Saunders et al., 2009, s. 112). Detta kan i praktiken innebära att en 
forskare kan anse att forskning ämnad att studera känslor och attityder inte har någon 
relevans eftersom det är ett socialt fenomen som inte har någon faktisk verklighet 
(Saunders et al., 2009, s. 113). Epistemologin innebär oftast ett ställningstagande 
gentemot informationsinsamling där statistisk data ställs gentemot andra 
insamlingsmetoder (Saunders et al., 2009, s. 113). 

Det finn tre huvudsakliga indelningar av åsikter inom epistemologiområdet, nämligen: 
positivism, realism och interpretivism. Positivism är en epistemologi som oftast har en 
forskningsansats som överensstämmer med naturvetenskapliga grunder (Saunders et al., 
2009, s. 113; Bryman, 2011, s. 653). Praktiskt innebär detta att en positivist föredrar att 
arbeta med en observerbar verklighet där målet med forskningen är en lagliknande 
generalisering som oftast finns inom det naturvetenskapliga området (Saunders et al., 
2009, s. 113). Oftast nyttjar positivister befintliga teorier för att generera ny kunskap 
samt att hypoteser oftast formuleras och är utgångspunkten för forskningen (Saunders et 
al., 2009, s. 113). En annan ingrediens som är viktig för positivistisk forskning är att 
forskningen som bedrivs är fri från värderingar i den mån som det är möjligt (Saunders 
et al., 2009, s. 114). Oftast arbetar positivister på ett väldigt strukturerat arbetssätt för att 
replikation av studien ska vara möjlig samt att forskningen som bedrivs oftast innebär 
statistisk data (Saunders et al., 2009, s. 114). 

Interpretivism är en motpol till positivismen och många av de som förespråkar denna 
epistemologiska ståndpunkt kritiserar den positivistiska traditionen som strävar efter 
generaliserbara lagar (Saunders et al., 2009, s. 115). Interpretivister menar att 
affärsvärlden är för komplex för att denna forskning ska vara tillräcklig (Saunders et al., 
2009, s. 115). Interpretivismen menar att det är viktigt för forskaren att förstå den 
sociala aspekten av skillnader mellan människor, vilket är den huvudsakliga skillnaden 
mellan forskning utförd på människor och forskning utförd på objekt (Saunders et al., 
2009, s. 116). En utmaning med interpretivismen är att förstå hur forskningsobjekten 
uppfattar och förstår världen (Saunders et al., 2009, s. 116). 

Realism är en annan inriktning inom epistemologin och innebär att vad våra sinnen 
uppfattar är verkligheten, vilket innebär att verkligheten är beroende av det mänskliga 
medvetandet (Saunders et al., 2009, s. 114). Realismen brukar delas in i två kategorier, 
direkt realism och kritisk realism, direkt realism innebär att det vi uppfattar är sant 
(Saunders et al., 2009, s. 114). Kritisk realism innebär att vi uppfattar bilder av den 
riktiga sanningen vilket innebär att våra sinnen kan missleda oss (Saunders et al., 2009, 
s. 115). 

Vi har den epistemologiska inriktningen positivism, vi anser att naturvetenskapliga 
metoder är lämpliga för denna studies utförande. Den positivistiska kunskapssynen 
passar även vår studie väldigt väl eftersom vi eftersträvar en objektivitet och en 
värderingsfrihet vid vårt arbete. Positivister försöker förklara mänskligt beteende vilket 
även är vår studies mål. Vi har inget mål att skapa förståelse för faktorerna utan vårt mål 
är att förklara vilka faktorer som är kritiska för CRM-implementering i svensk IT-
industri. Detta innebär att vi kommer att försöka undvika att påverka forskningen. Vi 
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kommer att låta våra metoder styra datainsamlingen och bearbetningen av vår data för 
att replikation av studien ska vara möjlig. 

2.4 Forskningsansats 
Forskningsansatsen brukar domineras av två olika inriktningar, induktion och deduktion 
(Bryman, 2011, s. 26-27). Den deduktiva ansatsen är den vanligaste forskningsansatsen 
inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2011, s. 26). Den deduktiva 
forskningsansatsen är även den som kommer att användas i denna studie. En deduktiv 
forskningsansats innebär att forskarna härleder i normalfallet hypoteser som ska leda 
den empiriska insamlingen (Bryman, 2011, s. 26). Inom deduktiv forskningsansats är 
teorin utgångspunkten för empiriinsamlingen och resultatet (Bryman, 2011, s. 26-27). 

Den andra forskningsansatsen som ibland tillämpas även inom samhällsvetenskaplig 
forskning är en induktiv forskningsansats (Bryman, 2011, s. 26-27). Den induktiva 
forskningsansatsen bygger på omvänd logik i jämförelse med den deduktiva 
forskningsansatsen (Bryman, 2011, s. 28). Den induktiva forskningsansatsen utgår från 
observationer och förhåller sig sedan till befintlig teori inom forskningsområdet 
(Bryman, 2011, s. 28). Det induktiva sättet att arbeta leder då till ett teorigenerarande 
arbete i normalfallet.    

Vår forskningsansats inom denna uppsats är den deduktiva ansatsen eftersom vi menar 
att denna ansats till forskningen stämmer väl överens med vår studies syfte och 
problemställning. Den induktiva ansatsen är oftast sammanhörande med kvalitativ 
forskning medan den deduktiva forskningen är oftast sammankopplad med kvantitativ 
forskning (Bryman, 2011, s. 29). En induktiv ansats hade varit möjlig eftersom vi inte 
identifierat tidigare CRM-implementeringsforskning i svensk IT-industri. Vi menar att 
eftersom det har framkommit kritiska variabler för CRM-implementering i andra 
kulturer, miljöer och företagsstorlekar är det intressant att utgå från denna kunskap vid 
studiens genomförande. Eftersom det finns forskning från andra liknande fält i samma 
område valde vi att nyttja en deduktiv ansats. 

2.5 Metodval 
Vi har valt att använda enkäter för att samla in data, eftersom vi menar att denna metod 
av datainsamling är lämplig för vår studie. Eftersom vi är intresserade av att klarlägga 
vilka faktorer som är kritiska vid CRM-implementering inom svensk IT-industri ses 
denna insamlingsmetod naturlig. Med det upplägget i åtanke har vi samlat in data från 
en mängd respondenter inom svensk IT-industri. Vi ville även samla in data som är 
kvantifierbar och förklarar vilka faktorer som är kritiska för en lyckad CRM-
implementering inom svensk IT-industri. Med dessa aspekter i åtanke menar vi att 
empiriinsamling med enkäter är logiskt.  

2.6 Litteratursökning 
En litteraturgenomgång är viktig ur flera olika aspekter för en uppsats, den mest 
uppenbara anledningen är att ”slippa uppfinna hjulet på nytt” (Bryman, 2011, s. 97). 
Bryman (2011, s. 97-98) poängterar att en litteraturgenomgång syftar till att besvara sex 
huvudsakliga frågor: Vad är bekant eller känt på området? Vilka begrepp och vilka 
teorier är relevanta för området? Vilka metoder och forskningsstrategier har tillämpats 
på området? Finns det några viktiga motsättningar? Finns det några motsägande eller 
inkonsekventa resultat?  Finns det några frågor som inte besvarats? Dessa sex frågor 
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har väglett oss vid vår litteraturgenomgång, där en av de starkaste poängerna bakom 
arbetet är att vi inte strävar efter att reproducera redan känd kunskap. 

Eftersom vi vägleddes av de sex frågorna i stycket ovan påbörjade vi vår 
litteratursökning genom att konstatera vad som var känt inom området och vägleddes 
därefter av de efterföljande frågorna. För att hitta vilken kunskap som existerar i CRM-
implementeringsområdet sökte vi kunskap i fackligt granskade källor. Dessa källor är 
fackligt granskade vilket innebär att trovärdigheten generellt är hög. Detta var ett krav 
som vi ställde vid vår litteraturgenomgång, det vill säga att alla källor som skulle vara 
centrala i arbetet skulle vara fackligt granskade. 

Ett mål som vi har förhållit oss till i litteraturgenomgången är att inte använda gamla 
källor. Detta kan i vissa fall vara svårt att uppnå, när det kan motstrida med att använda 
sig av grundkällan vilket är ett annat viktigt koncept. Vi har strävat efter att nyttja nya 
källor, men i vissa fall menar vi att källan har varit viktig att använda trots sin ålder och 
att kunskapen trots allt är relevant. Den äldsta källan som vi har använt i arbetet är 
Johansson Lindfors (1993), som behandlar metodologiska utgångspunkter, men denna 
källa har inte varit central i metodkapitlet. 

I vår litteratursökning har vi tillämpat en mängd sökord, de sökorden som vi till en 
början har använt är ord som vi ansåg vara centrala för detta område. Centraliteten 
bedömdes med hjälp av tidigare kunskap som vi fått genom vår utbildning vid Umeå 
Universitet. De sökord som vi använt och antalet träffar som varje sökord givit är: 
Customer Relationship Management (2320 000), CRM (644 000), CRM Implementation 
(109 000), Customer Relationship Management Implementation (2), Succesfull 
Customer relationship management implementation (16 000), Critical Success factors 
for CRM implementation (41 700). Dessa sökord har sedan kombinerats med varandra 
för att få ytterligare träffar. 

Huvudsakligen har hela arbetet utgjorts av vetenskapliga artiklar som har blivit fackligt 
granskade, men inom vissa delar av arbetet har även läroböcker används, särskilt inom 
metodkapitlet där Bryman (2011) och Saunders et al. (2009) har varit de huvudsakliga 
källorna som vi har använt. Data som har insamlats med hjälp av sökorden som 
nämndes i stycket innan är huvudsakligen hämtade från Umeå Universitets databas 
EBSCO, men Emerald Insight och Google Scholar har använts för ytterligare 
information. Dessutom har intressanta artiklars referenslista granskats för att finna 
ytterligare artiklar som behandlar implementering av CRM som vi annars potentiellt 
hade missat via våra sökningar i EBSCO, Emerald insight och Google Scholar. Vid 
valet av centrala artiklar för teorikapitlet och därigenom grunden för den empiriska 
insamlingen har artiklar med egen empiri prioriterats, det vill säga artiklar där 
författarna på egen hand har insamlat primärdata. Därigenom har konceptuella artiklar 
och artiklar som har utgått från andra forskares empiriinsamling inte givits en lika 
central roll till teorikapitlet, som de artiklar som utfört egna empiriinsamlingar. 

2.7 Val av litteraturkällor 
Vi har valt att ta med i princip alla källor som vi har funnit rörande CRM-
implementering, oavsett vilka områden de är skrivna från. Detta kan vara allt från 
exempelvis turism-, bank- eller hotellindustrin. Detta för att skapa en heltäckande bild 
av tidigare resultat är gällande vad som kan vara kritiskt för en lyckad CRM-
implementering. De tidigare studierna som har behandlat kritiska variabler för en lyckad 
CRM-implementering har inte haft harmoniserade resultat. Därför har detta breda urval 
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av industrier som varit föremål för undersökningar gällande CRM-implementeringar 
valts. Eftersom vi inte kunde lokalisera någon eller några tidigare studier på IT-företag. 

Vi har enbart nyttjat fackligt granskade studier som tidigare nämnts, som har publicerats 
i akademiska journaler. Dessa studier beskriver Saunders et al. (2009, s. 70) som artiklar 
skrivna av författare med stor erfarenhet som är granskade av experter inom området 
innan de publiceras. Genom att vi enbart nyttjar dessa artiklar menar vi att arbetet 
generellt har en stabil vetenskaplig grund. Vi har även vägt in hur ofta artiklarna har 
blivit citerade vid valet av artiklar. Exempelvis. har vi med Rigby et als. (2002) artikel i 
vårt arbete som har blivit citerad 816 gånger i andra artiklar, trots att denna artikel inte 
har någon egen insamlad empiri. Eftersom denna artikel har använts flitigt som 
utgångspunkt för ett flertal artiklar inom CRM-området, menar vi att den har accepterats 
inom forskningsområdet. 

2.8 Källkritik 
I en vetenskaplig uppsats är det viktigt att förhålla sig kritisk till den information som 
behandlas (Bryman, 2011, s. 97-98). Detta är i synnerhet viktigt eftersom sekundärdata 
som samlas in kan vara av varierande kvalité (Bryman, 2011, s. 305). I vår uppsats har 
vi vid insamlingen och hanteringen av artiklar och böcker haft ett kritiskt 
förhållningssätt. Ett kritiskt förhållningssätt har uppnåtts genom att artiklarnas 
metodkapitel granskats före vi väljer om artikeln ska vara med eller inte. Eftersom det 
ska vara tydligt på vilket sätt kunskapen inom artikeln har skapats. Artiklarna som vi 
har valt att använda är alla publicerade i journaler och därmed fackligt granskade vilket 
innebär att artiklarna tidigare granskats av experter på området. Vid vår egen 
granskning av källorna har inte några större oegentligheter eller oklarheter hittats. 

En viktig aspekt inom källkritiken är hur aktuella källorna som har använts i arbetet är. 
Ejvegård (1996, s. 61) anser att färskheten av källorna som används är av stor vikt, alla 
källor skall vara aktuellast möjligt. Vi har vid insamlingen av information till denna 
uppsats förhållit oss till om informationen som ges från en viss källa fortfarande kan 
anses vara tillräckligt färsk för att användas. I största möjliga mån har vi försökt 
använda oss av aktuella källor, aktualiteten av källan har ställts gentemot hur 
utvecklingen har varit inom området. I exempelvis detta kapitel, metodkapitlet, har vi 
använt oss av en del äldre källor. Men vi har gjort avvägningen att dessa källor 
fortfarande är aktuella framförallt eftersom de citeras flitigt inom andra uppsatser på 
samma nivå som vår och att kunskapen som källorna förespråkar fortfarande verkar 
vara aktuell. Gällande CRM litteraturen är den äldsta källan som brukats i denna studie 
från 2002, vilket är Rigby et als. 2002 Avoid the four perils of CRM men trots att den 
artikeln skrevs för tretton år sedan är det en väldigt välciterad artikel som vi menar 
fortfarande är aktuell. Förövrigt har nyligen publicerad CRM-litteratur prioriterats före 
äldre litteratur för att undvika att kunskapen som källorna förmedlar ska vara förlegad. 
Detta menar vi är viktigt gällande CRM-implementering eftersom att omvärlden och 
företagsstrukturer har ändrats under de senaste femton åren. Om vi hade nyttjat 
uteslutande källor från exempelvis 90-talet som teoretiska utgångspunkter för CRM-
implementering hade det varit felaktigt menar vi, eftersom företagande och omvärlden 
har genomgått omfattande förändringar.  
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3. Introduktion till CRM 
Detta kapitel är tänkt att ge läsaren en uppfattning om hur CRM kan fungera i 
praktiken. Det vill säga hur det kan användas och varför företag väljer att 
implementera CRM. Genom att exemplifiera hur det kan se ut i praktiken hoppas vi ge 
läsaren en djupare förståelse om varför det är viktigt att lyckas med implementeringen 
av CRM. Avslutningsvis presenterar vi vår uppfattning av faktorer och variabler 
 
Någon gång under slutet av 1800-talet tappade köpande och säljare de nära relationer 
som tidigare funnits (Chen & Popovich, 2003, s. 685). Före den industriella 
revolutionen visste säljarna vad deras kunder hette och förstod vad deras behov var 
(Chen & Popovich, 2003, s. 685). Dagens CRM-applikationer försöker sätta kunden i 
fokus med utgångpunkt att kunna hjälpa varje kund med dennes problem (Chen & 
Popovich, 2003, s. 685). Med detta resonemang blir det uppenbart att företag vill titta 
tillbaka på hur företag agerade längre tillbaka i tiden för att kunna arbeta på ett liknande 
vis, men hur ska detta uppnås? 
  
 
 

 
Figur 1. Utveckling av marknadsföringsfokus 

(Chen & Popovich, 2003, s. 683) 
 

Figuren ovan visar hur marknadsföringens fokus gentemot kunden har förändrats under 
1900-talet. I början skickades samma reklam ut till alla kundgrupper som företaget hade 
vilket kan ses i det vänstra hörnet, längst ner. Längre fram kom riktad marknadsföring 
där kunderna delas in i kategorier och marknadsföringen riktas mot varje enskild 
kundgrupp. I steget längst uppe i det högra hörnet av bilden finns marknadsföringen 
som ska beskriva CRM, denna marknadsföring är riktad mot den specifika kunden i 
fråga. 
  
CRM är enligt Chen & Popovich (2003, s. 685) en heltäckande kundstrategi som strävar 
efter att maximera relationerna med alla kunder, både gällande internet och de mer 
traditionella kundkanalerna. Med hjälp av datainsamlingar och en företagsstrategi som 
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placerar kunden i centrum kan företag erbjuda mer anpassade produkter till sina kunder 
och därmed uppnå en högre kundlojalitet (Chen & Popovich, 2003, s. 686). Förutom 
datainsamlingar är det även viktigt med ett IT-system som inkluderar alla företagets 
datasystem, den mänskliga interaktionen både i butiken och på lagret, administrationens 
kundkontakt och relationerna med återförsäljarna (Payne & Frow, 2005, s. 173). Vid 
implementering av CRM-system lägger säljarna (av systemet) stor vikt vid den faktiska 
koordinationen mellan butikspersonal och de som jobbar på lagret (Payne & Frow, 
2005, s. 173). Det kan tas för givet att en god koordination finns mellan butik och lager 
men omfattningen av de problem som kan uppstå om det inte fungerar får inte 
underskattas. För att ge en övergripande bild av CRM presenteras nedan en modell 
skapad av Chen & Popovich. 
 

 
Figur 2. Överskådlig bild av CRM 
(Chen & Popovich, 2003, s. 676) 

 
I modellen presenteras människor, processer och teknologi som det centrala. Alla dessa 
tre faktorer måste samarbeta med varandra för att det ska fungera. Dessa tre högst 
centrala parter omgärdas av fyra stora processer som till en högre eller mindre del 
påverkar de tre som är i mitten. De fyra hörnen i ytterkanterna är sammanfogade med 
pilar med vilka menas att de påverkar varandra samtidigt som de påverkar de tre 
kategorierna i mitten. 
  
I det övre vänstra hörnet finns kundcentrerade affärsprocesser. Dessa kännetecknas av 
att hela företaget skall ha kunden i fokus. Detta är lika viktigt vid upphandlingar av 
affärsbekanta som med företagets nya kunder. Kunden i fokus påverkar möjligen 
människor till större omfattning än de två andra delarna i mitten. Men teknologin måste 
fungera för att allt detta skall vara möjligt och allting sker med hjälp av en affärsprocess 
vilket leder fram till att alla tre grupper i mitten påverkas av att vara kundorienterad. 
Det nedre vänstra hörnet förklaras enklast med att företaget ska ha en bred strategi som 
alla är medvetna om. Detta påverkar även den alla innegrupper eftersom teknologin 
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måste vara anpassad efter strategin, processerna måste vara utformade i linje med 
strategin och människorna måste kunna förstå strategin för att kunna följa den. I det 
övre högra hörnet står det organisationsöverskridande integration vilket tillkännages 
över att hela organisationen sammanflätas och att information ska kunna färdas fritt. 
Detta blir viktigt för alla delarna i mitten, men kanske främst för människor då det oftast 
är de som innehar informationen, alternativt får den att förflytta sig. Den sista av de fyra 
grupperna är teknologiskt drivna processer som främst är de viktiga innegrupperna 
teknologi och processer. Det som vill poängteras med denna grupp är att processerna 
ska gå framåt med hjälp av teknologiska hjälpmedel. 
 
3.1 Förklaring faktorer och variabler 
I detta arbete har vi överlag valt att kalla tidigare forskares resultat över vad som är 
kritiskt för CRM-implementering variabler. Ibland menar forskare att deras resultat är 
kritiska faktorer för CRM-implementering, men det framgår oftast inte inom deras 
studier vilka variabler som utgör varje faktor. Därför är det oklart om vår definition av 
kritiska faktorer och deras definition av kritiska faktorer överensstämmer. Vi har i detta 
arbete valt att definiera en kritisk faktor som något som är uppbyggt av två eller fler 
variabler. Detta har resulterat i att ett flertal av vad tidigare forskning har presenterat 
som faktorer presenteras som kritiska variabler i vår uppsats, för att sedan utgöra en 
beståndsdel av vår faktoranalys.   
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4. Teoretisk Referensram 
Inom detta kapitel kommer våra teoretiska utgångspunkter att presenteras. Den 
teoretiska referensramen är en utförligare genomgång av majoriteten av de artiklar 
som presenterades i inledningen. I samband med att presentationen sker kommer vi att 
argumentera för teorins vikt i denna studie.  
 
Denna teoretiska referensram ligger som grund för enkätinsamlingen. Vi kommer att 
presentera vart och ett av de sex områdena för sig.  De olika variablerna är indelade till 
grupper i Figur 3 från vad vi anser vara lämpligast. Detta sågs rimligt eftersom det i 
artiklarna inte fanns någon överensstämmelse om vad områdena hette. Därför utgick vi 
från att ta de områden som fanns med i flest artiklar, för att sedan fördela in artiklarnas 
variabler till dessa. I takt med presentationen av variabler kommer även forskarnas 
upplägg vid studiernas genomförande att presenteras. Som redogjorts tidigare är 
problemformuleringen som denna uppsats ska besvara: Vilka faktorer är kritiska för 
implementeringen av CRM för SMEs inom svensk IT-industri? Eftersom faktorer består 
av flera olika variabler, vill vi i denna referensram ta fram vilka variabler som skulle 
kunna ingå i de faktorer som är kritiska för implementeringen av CRM i Sverige.  
  
  
 

 
Figur 3. Indelning av CRM-områden inom teoretisk referensram.  

Egen bild. 
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4.1 Utvärdering 
Enligt Mandic (2011, s. 349) är 
marknadsundersökningar en kritisk variabel 
vid CRM-implementering. Att utföra 
marknadsundersökningar är något konkret som 
ett företag kan utföra för att få en bättre bild av 
vad marknaden vill ha. Dessa 
marknadsundersökningar kan ge en bild till 
företaget om hur implementeringen faktiskt 
gått. Mandic (2011, s. 349) utförde sin studie 
på den kroatiska marknaden där managers som 
implementerat CRM blev intervjuade. Den studien är utförd i ett annat land än Sverige 
och branscherna som dessa managers företräder är inte specificerade. Det intressanta 
blir att se om ledningen ser marknadsundersökningar som viktigt för att lyckas med 
CRM-implementeringen och därmed vara en del av svaret på vår problemformulering. 
 
Keramati et al. (2012, s. 247) fann att ledningen skall ha ett utvärderingssystem och att 
ett officiellt feedbacksystem skall finnas som kritiska variabler vid CRM-
implementering. Keramati et al. (2012) gjorde detta genom att utföra en fallstudie på ett 
iranskt företag med målet att hitta kritiska variabler för CRM-implementering. Keramati 
et al. (2012) hade en annan kultur där de kritiska variablerna togs fram men detta 
medför samtidigt att dessa variabler blir intressanta att undersöka i Sverige. Om de 
överensstämmer hos företag i Sverige och specifikt hos svenska IT-företag, kan de 
medverka till att förklara vår problemformulering. 
 
Indikatorer (kontrollvariabler) som mäter resultatet av CRM är enligt Eid (2007, 
s.1030) och Keramati et al. (2012, s. 247) en kritisk variabel vid CRM-implementering. 
Eid (2007, s. 1030) anser vidare att hela organisationens CRM-arbete skall utvärderas 
också är en kritisk variabel vid CRM-implementering. Eid (2007, s. 1028) kom fram till 
dessa två variabler vid sin empiriska undersökning på marknadsföringsavdelningar eller 
CRM-managers hos banker. Eid (2007) riktar sig därmed till människor som har samma 
typ av position som de vi efterfrågar i enkäten. Även om banker är en annan industri 
och av en annan storleksordning än de vi undersöker i vår studie blir dessa variabler 
intressanta för problemformuleringen. 
 
Enligt Pan et al. (2007, s. 829) är att mäta hur lyckosam implementeringen har varit 
med hjälp av ökningen/minskningen av kundklagomål en kritisk variabel för CRM-
implementering. Denna variabel kommer användas i enkäten för att på ett enkelt vis 
kunna få svar på om de lyckats med implementeringen utan att fråga om de har lyckats 
specifikt. Genom att fråga om kundklagomålen har ökat eller minskat erhålls en 
uppskattning av detta. Desto mindre kundklagomål som företaget får ju bättre har 
implementeringen fungerat. Denna variabel blir viktig för att besvara vår 
problemformulering eftersom företagen själva måste se mätande av kundklagomål som 
kritiskt, samtidigt får vi en uppfattning om hur det har gått med företagens CRM-
implementering. 
 
Enligt Roberts et al. (2005, s. 317) är organisatoriska kontrollsystem en kritisk variabel 
vid CRM-implementering. Faed et al. (2010, s. 146) påstår att uppföljning av de 
anställdas feedback är en kritisk variabel för CRM-implementering. Båda dessa 
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variabler fokuserar kring kontroll av företaget genom både kontrollsystem och feedback 
vilket är vad de kan bidra till att förklara i avseendet på vår problemformulering. 
 
Enligt Eid & El-Gohary (2014, s. 357) är utvärdering av konkurrenters produkter och 
processer och utvärdering av icke konkurrenters produkter och processer kritiska 
variabler för CRM-implementering. Båda dessa variabler fokuserar på att utvärdera 
produkter, både konkurrenters och icke konkurrenters. Även om många företag 
utvärderar sina konkurrenters produkter är det om möjligt inte troligt att alla utvärderar 
icke konkurrenters produkter. Men det är detta som blir intressant att se vad svenska IT-
företag ser som kritiskt vid deras CRM-implementering och därmed bidrar med klarhet 
till vår problemformulering. 
 
Enligt Eid & El-Gohary (2014, s. 357) är utvärdering av kundtjänsterna och 
utvärdering av kostnadsreduktioner två variabler att se som kritiska vid implementering 
av CRM. Dessa variabler fokuserar på företagets utvärderingar av kundtjänster och 
kostnadsreduktioner. Med kostnadsreduktioner syftar de exempelvis på minskning av 
lager. Dessa bidrar till att förklara svaret på vår problemformulering genom att utreda 
om svenska IT-företag ser utvärderingar av kostnadsreduktioner och kundtjänster som 
kritiska för implementeringen av CRM. 
 
4.1.1 Sammanfattning Utvärdering 
Följande variabler har blivit presenterade inom detta område, dessa variabler återfinns 
även i Bilaga 1. 

• Marknadsundersökningar 
• Ledningen skall införa ett utvärderingssystem 
• Indikatorer (kontrollvariabler) som mäter resultatet av CRM 
• Mät hur lyckosam implementeringen har varit med hjälp av kundklagomål och 

kundnöjdhet 
• Organisatoriska kontrollsystem 
• Uppföljning av de anställdas feedback 
• Utvärdering av konkurrenters produkter och processer 
• Utvärdering av icke konkurrenters produkter och processer 
• Hela organisationens CRM-arbete skall utvärderas 
• Utvärdering av kundtjänsterna 
• Utvärdering av kostnadsreduktion 
• Ett officiellt feedbacksystem skall infinnas 
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4.2 Teknologi 
Att ha rätt CRM teknologi är en kritisk 
variabel enligt Faed et al. (2010, s. 146), 
Keramati et al., 2012, s. 247 och Eid & El-
Gohary, 2014 s. 357. Dessa tre författare har 
bedrivit sin forskning på olika sätt. Faed et al. 
(2010) har använt sig av tidigare forskning 
inom både CRM och KM. Keramati et al. 
(2012) gjorde en fallstudie på ett iranskt 
företag och Eid & El-Gohary (2014) har utfört 
sin studie på egyptiska turist-företag för att 
hitta kritiska variabler för effektiv CRM-
implementering. Det som är uppseendeväckande är att dessa tre undersökningar kom 
fram till samma kritiska variabel, att ha rätt CRM teknologi. Med detta menas att det 
inte alltid är den dyraste teknologin, eller teknologin som fungerar bäst för min 
konkurrents företag som kommer att fungera bäst på mitt företag. Utan det är den 
teknologin som är rätt för mitt företag som kommer att fungera tillfredsställande för 
mig. Eftersom vår problemformulering är att lokalisera kritiska faktorer vid 
implementeringen av CRM i den svenska IT-industrin blir denna variabel intressant att 
undersöka för att se om den kan bidra till någon faktor. Detta genom att se om den 
svenska IT-industrin överensstämmer med delar av den iranska, egyptiska och den 
litteraturmässiga forskningens åsikter kring hur kritisk denna variabel är. 
 
Enligt Eid (2007, s. 1030) är det viktigt att lagra information på kunderna. Ett exempel 
på detta är att spara information om vad kunderna köper. Eid (2007, s. 1028) utförde sin 
studie på multinationella banker. Multinationella banker befinner sig inom en annan 
bransch med högre omsättning, vilket medför att det är osäkert om denna variabel är 
applicerbar på svenska IT-företag. Vi vill testa, om Eids (2007) variabel kan vara 
applicerbar på svenska IT-företag och därmed bidra till med att besvara vår 
problemformulering. 
 
Enligt Osarenkhoe & Bennani (2007, s 153-155) och Eid & El-Gohary (2014, s. 357) är 
företagets innehav av en lämplig IT-infrastruktur en kritisk variabel. Denna variabel är 
intressant att prova på svenska IT-företag med antagandet att de borde ha en IT-
infrastruktur som passar dem när de dessutom är i IT-branschen. Som med de andra 
variablerna ses den även som intressant med tanke på vår problemformulering, kan 
denna variabel vara något som är kritiskt för svenska IT-företag? 
  
Roberts et al. (2005, s. 315) granskade tidigare studier inom CRM, speciellt de med 
inriktningen mot teknologi. Roberts et al. (2005, s. 317) belyser att centraliserade 
CRM-system, centraliserade kunddatabaser och sofistikation av CRM-teknologi är 
variabler som är kritiska för CRM-implementering. Sofistikation av CRM-teknologin 
innebär att det är bättre om CRM-systemet kan uppfylla de krav som företaget har och 
samtidigt vara det enklaste möjliga systemet. Dessa tre variabler passar väl in mot vår 
problemformulering, då det är möjligt att IT-företagen har både centraliserade 
kunddatabaser, centraliserade CRM-system och någon form av sofistikation i deras 
CRM-teknologi. Därför blir dessa tre variabler intressanta att studera för att kunna 
besvara vår problemformulering. 
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Enligt Kale (2004, s. 44) är att inte se CRM-initiativ som endast något teknologiskt en 
kritisk variabel för CRM-implementering. Kale (2004) kommer fram till sina kritiska 
variabler genom att granska tidigare forskning. Kale (2004, s. 44) hävdar att om CRM-
implementeringen blir korrekt utförd finns det stora fördelar med detta, men inkorrekt 
implementerat leder detta till stora kostnader. En annan variabel är att CRM-teknologin 
skall integreras med annan mjukvara (Kale, 2004, s. 44; Eid, 2007, s. 1030; Mendoza et 
al., 2007, s. 921; Eid & El-Gohary, 2014, s. 352). Båda dessa variabler rör 
problemformuleringen eftersom de kan vara kritiska variabler i avseende på CRM-
implementering, därför blir det intressant att studera om dessa variabler kan vara 
kritiska för de svenska IT-företagen. 
 
Eid & El-Gohary (2014, s. 352) kom fram till att använda CRM-teknologi för att 
kommunicera med kunder är en kritisk variabel vid CRM-implementering. Denna 
variabel blir intressant att undersöka eftersom den på ett tydligt vis, kommer fram till 
om företagens kommunikation med kunderna kan anses vara kritisk vid en CRM-
implementering. Skulle denna variabel komma fram till att vara kritisk vid en 
implementering hjälper den till att besvara vår problemformulering, i avseende på vilka 
faktorer som är kritiska vid CRM-implementering i svenska IT-företag. 
 
Enligt Keramati et al. (2012, s. 247) är ett system som övervakar om organisationen 
anpassar tillvägagångssätten efter vilka erfarenheter som anskaffats och system som 
övervakar alla företagets processer två variabler som är kritiska vid CRM-
implementering. Båda dessa variabler kretsar kring företagets övervakning av sig själv 
och hur system klarar av detta. Dessa system borde kunna finnas i alla typer av 
verksamheter som är lite större, även i svenska IT-företag. Båda dessa variabler är 
kopplade till problemformuleringen i form av att båda kan vara kritiska vid 
implementeringen av CRM-system. 
 
4.2.1 Sammanfattning Teknologi 
Följande variabler har blivit presenterade inom detta område, dessa variabler återfinns 
även i Bilaga 1. 

• Rätt CRM-teknologi 
• Lagra information på kunderna 
• En lämplig IT-infrastruktur 
• Centraliserade CRM-system 
• Centraliserade kunddatabaser 
• Sofistikation av CRM-teknologi 
• Att inte se CRM-initiativ som endast något teknologiskt 
• CRM-teknologin skall integreras med annan mjukvara 
• Använda CRM-teknologi för att kommunicera med kunder 
• Ett system som övervakar om organisationen anpassar tillvägagångssätten efter 

vilka erfarenheter som förskaffats 
• System som övervakar företagets alla processer 
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4.3 Människor 
Engagerad ledning med tillräcklig kunskap är 
enligt Osarenkhoe & Bennani (2007, s. 153-
155), Mendoza et al. (2007, s. 921), Mandic 
(2011, s. 349), Eid & El-Gohary (2014, s. 352) 
och Keramati et al. (2012, s. 247) en kritisk 
variabel. Även fast det kan kännas givet att 
ledningen ska vara engagerad är det en annan 
sak att de faktiskt är det, därför blir detta en 
intressant variabel att studera hos de svenska 
IT-företagen. Även fast det blir subjektivt om 
en implementatör kan uppfattas ha tillräcklig 
kunskap gällande CRM-implementeringen, blir detta intressant i förhållande till 
problemformuleringen för att kunna undersöka om det är en engagerad ledning med 
tillräcklig kunskap som är kritiskt vid CRM-implementering. 
 
Engagerad och involverad personal, även ledningen skall använda CRM är enligt 
Mendoza et al. (2007, s. 921) och Pan et al. (2007, s. 829) en kritisk variabel. Det blir 
intressant att undersöka om de svenska IT-företagens ledningar kommer se personalens 
och ledningens engagemang jämställda i avseendet till hur kritiska de är för CRM-
implementeringen. Därför blir det intressant att undersöka om även de svenska IT-
företagen ser detta som en kritisk variabel vid CRM-implementering. Om detta är fallet 
tar besvarandet av problemformuleringen ett steg framåt.  
 
En kritisk variabel avseende CRM-implementering är att ledningen skall motivera och 
stötta CRM-initiativen (Kale, 2004, s. 44; Keramati et al., 2002, s. 247; Pan et al., 2007, 
s. 829). Ett problem vid att ställa frågor som denna till ledningen i form av en enkät är 
att ledningen måste ha god självinsikt för att kunna ge ett sanningsenligt svar. Men 
eftersom enkäten är anonym är vår förhoppning att de är sanningsenliga i sina svar. 
Denna variabel kan vara med som svar på problemformuleringen och därmed vara en 
kritisk variabel till CRM-implementeringen för svenska IT-företag. 
 
Enligt Faed et al. (2010, s. 146) är kundservice/support och effektivt ledarskap att se 
som kritiska variabler vid CRM-implementering. Att det är viktigt med ledarskap 
återfinns hos flera forskare men att se kundservice/support är desto ovanligare. Båda 
dessa variabler blir intressanta för att besvara problemformuleringen genom att båda 
kan vara kritiska, men på förhand är det svårt att veta vilka variabler som faktiskt är det. 
 
Utveckling av ledarskap är en kritisk variabel för CRM-implementering (Kale, 2004, s. 
44; Faed et al., 2010, s. 146). Det blir intressant att se om de svenska IT-företagen såg 
utveckling av ledarskap som någonting kritiskt för implementeringen av CRM eftersom 
detta kanske inte är helt givet. Detta kan bidra till svaret på vår problemformulering 
genom att vara en tydlig kritisk variabel eller genom att inte alls vara någon kritisk 
variabel för CRM-implementering. 
 
Enligt både Lin et al. (2010, s. 48) och Eid (2007, s. 1030) är de anställdas acceptans 
och moral en kritisk variabel för CRM-implementering. Denna variabel är viktig för att 
besvara vår problemformulering genom att få företagens syn på betydelsen av deras 
personals moral och acceptans vid CRM-implementering. 
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Enligt Lin et al. (2010, s. 48) är låg personalomsättning och att ge de anställda ansvar 
att ta egna beslut två kritiska variabler för CRM-implementering. Även fast det kan 
anses givet att det inte är bra med en hög personalomsättning blir frågan mer om 
betydelsen av en låg personalomsättning. Innebörden av att de anställa ska få ta ansvar 
att ta egna beslut är att anställda ska kunna ta beslut som kan vara viktiga för företaget. 
Detta blir därför en variabel som ifrågasätter företagets vilja att lita på sina anställda att 
ta rätt beslut och om detta kan ses som en kritisk variabel. Besluten kan förmodligen ske 
snabbare om de anställda kan fatta beslut om vissa angelägenheter direkt vilket kan 
gynna företaget. Därför blir detta intressant att få undersökt till problemformuleringen, 
för att se om låg personalomsättning och att ge de anställa ansvar ska eftersträvas.  
 
Medarbetarinvolvering, särskilt under implementering är en kritisk variabel vid CRM-
implementering (Osarenkhoe & Bennani, 2007, s. 153-155; Mendoza et al., 2007, s. 
921; Eid & El-Gohary, 2014, s. 357). Enligt Osarenkhoe & Bennani (2007, s. 153-155) 
och Eid & El-Gohary (2014, s. 357) är obligatorisk kund-lojalitetsträning för alla 
anställda en kritisk variabel vid CRM-implementering. Båda dessa variabler omfattar 
hur medarbetarna ska agera under och efter implementeringen har skett. De blir därför 
viktiga för besvarandet av problemformuleringen ur medarbetaraspekten. 
 
Utveckling av de anställda är en kritisk variabel enligt både Roberts et al. (2005, s. 317) 
och Eid & El-Gohary (2014, s. 357). Variablerna tillräckliga resurser skall avsättas för 
träning inom CRM och att träningen skall ske frekvent är kritiska enligt Eid & El-
Gohary (2014, s. 357). Dessa tre variabler fokuserar på att de anställda ska utvecklas 
och att resurser måste avsättas för detta. Dessa rör problemformuleringen i avseendet 
hur viktig träning, utveckling och avsättande av resurser är för att lyckas med en CRM-
implementering. 
 
Enligt Eid (2007, s. 1030) och Eid & El-Gohary (2014, s. 357) är en kritisk variabel att 
de anställda skall uppleva att de är nöjda med träningen. Det kan vara svårt för 
ledningen att bedöma personalens exakta nöjdheter med sin träning, men de borde veta 
om personalen är mycket missnöjda eller mycket nöjda. Denna variabel blir relevant för 
problemformuleringen i och med att ledningens uppfattning om hur de anställda är 
nöjda med träningen eller inte lyfts. Detta bygger på att företaget har genomfört någon 
form av utbildning inom CRM-implementeringen. 
 
De anställda skall tränas inom grundläggande CRM-koncept är en kritisk variabel för 
CRM implementering enligt Eid (2007, s. 1030), Eid & El-Gohary (2014, s. 357) och 
Pan et al. (2007, s. 829). Att involvera kunder och personal är centralt under 
implementering är en kritisk variabel enligt Mandic (2011, s. 349). Att de anställda skall 
tränas och ha en central roll under CRM-implementeringen har en del gemensamt. De 
anställda kanske lättare får en central roll om de tränas inom CRM-koncept och att de 
blivit tränade och involverade kan leda till att personalen involverar kunder. Involvering 
av kunder kan vara konsultation vid utvecklande av nya produkter. Dessa två variabler 
är intressanta för att se om problemformuleringen kan besvaras med hjälp av att någon 
eller båda av dessa är kritiska för CRM-implementeringen hos svenska IT-företag. 
 
Keramati et al. (2012, s. 247) tog fram två variabler som anses vara kritiska för CRM-
implementering, både träning av de anställda som sker med hjälp av organisatoriska 
strategier och att kunskap skall finnas om hur kunddata skall användas. Dessa två 
variabler fokuserar både på träningen och att kunskap, som troligast nås med hjälp av 
träning skall finnas för hantering av kunddata. För besvarandet av 
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problemformuleringen blir båda dessa variabler relevanta då båda kan vara kritiska för 
en lyckad CRM-implementering i den svenska IT-branschen. 
 
4.3.1 Sammanfattning Människor 
Följande variabler har blivit presenterade inom detta område, dessa variabler återfinns 
även i Bilaga 1. 

• Engagerad ledning med tillräcklig kunskap 
• Engagerad och involverad personal, även ledningen skall använda CRM 
• Ledningen skall motivera och stötta CRM-initiativen 
• Kundservice/support 
• Utveckling av ledarskap 
• De anställdas acceptans och moral 
• Låg personalomsättning 
• Ge de anställda ansvar att ta egna beslut 
• Medarbetarinvolvering särskilt under implementering 
• Obligatorisk kund-lojalitetsträning för alla anställda 
• Effektivt ledarskap 
• Utveckling av de anställda 
• Tillräckliga resurser skall avsättas för träning inom CRM 
• Träningen skall ske frekvent 
• De anställda skall uppleva att de är nöjda med träningen 
• De anställda skall tränas inom grundläggande CRM-koncept 
• Träning av de anställda sker med hjälp av organisatoriska strategier 
• Kunskap skall finnas om hur kunddata skall användas 
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4.4 Organisation och miljö 
Osarenkhoe & Bennani (2007) fann sju 
kritiska variabler med avseende på CRM-
implementering genom att utföra en empirisk 
studie på ett stort företag på den svenska 
marknaden, de använde sig av både fysiska- 
och telefonintervjuer. Kommunikation genom 
hela företaget är en kritiskt framtagen variabel 
för CRM-implementering enligt Osarenkhoe 
& Bennani (2007, s. 153-155), Mendoza et al. 
(2007, s. 921). Eid & El Gohary (2014 s. 357) 
och Keramati et al. (2012, s. 247). Enligt Faed 
et al. (2010, s. 146) och Mendoza et al. (2007, s. 921) är support för den operationella 
ledningen att betrakta som en kritisk variabel för CRM. Keramati et al. (2012, s. 247) 
påpekar vidare att omsättning av erfarenheter och information in i organisationens 
tillvägagångssätt är en kritisk variabel för CRM. Att anpassa CRM till den specifika 
organisationen är en kritisk variabel enligt Faed et al. (2010, s. 146) och Lin et al. 
(2010, s. 48). Dessa fyra variabler kretsar alla kring support, kommunikation och 
information för att företaget ska fungera under CRM-implementeringen, men även efter. 
Ett vanligt ordspråk i företagssammanhang är att kommunikation är det svåraste som 
finns. Därför blir det intressant att se vad företagen anser om dessa variabler och om 
dessa kan anses vara kritiska för CRM-implementering och därmed hjälpa till med att 
besvara vår problemformulering för svenska IT-företag. 
   
Pan et al. (2007) grundar sin forskning i tidigare CRM-forskning för att sedan utföra 
empiriska studier på 15 kinesiska företag med hjälp av enkäter. På enkäten svarade 20 
CRM-managers som arbetat med CRM i minst tre år (Pan et al., 2007). Enligt Pan et al. 
(2007, s. 829) och Roberts et al. (2005, s. 317) är att undvika kulturella konflikter, CRM 
ska inte öka de kulturella konflikterna en kritisk variabel vid CRM-implementering. Eid 
(2007, s. 1030) och Eid & El-Gohary (2014, s. 357) anför vidare att den organisatoriska 
kulturen ska ses som en kritisk variabel för CRM. Keramati et al. (2012, s. 247) 
kommer fram till att det finns två kulturella variabler som är kritiska för CRM-
implementering, en kundorienterad kultur samt en lättföränderlig organisation och 
skapa en positiv kultur för informationsdelning. Dessa variabler fokuserar främst på 
företagskulturens vikt vid en CRM-implementering och att denna kultur inte ska skapa 
problem utan vara kundorienterad och möjlig att förändra. Att kulturen om hur företaget 
ser på sig själva och behandlar varandra inom företaget är av betydelse för CRM-
implementering verkar logiskt. Intressant blir om de svenska IT-företagen upplevde 
denna variabel som kritisk för deras CRM-implementering och därmed bidrar till att 
besvara vår problemformulering. 
 
Roberts et al. (2005, s. 317) belyser uppnående av organisatorisk sammanhållning, 
organisatorisk förändring av ledarskapet, central koordination av projekt och 
organisatoriska strukturer och initiativ som kritiska variabler vid CRM-
implementering. Variablerna framtagna av Roberts et al. (2005) lägger stor vikt vid 
organisatoriska förändringar  det vill säga om förändringar inom företaget ses som 
kritiska vid CRM-implementeringen. Även om ledarskapet och organisationen ständigt 
utvecklas mer eller mindre är det intressant att ledarskapet specifikt tas upp som en 
kritisk variabel vid CRM-implementering. Intressant blir därför att undersöka om de 
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svenska IT-företagen ser förändring av ledarskapet och de andra variablerna som 
kritiska vid implementering av CRM. Om detta är fallet tar detta problemformuleringen 
ett steg framåt på vägen att bli besvarad. 
 
Padilla-Meléndez & Garrido-Moreno (2014, s. 391) undersökte CRM-implementering 
genom att skicka ut 1200 enkäter till små och medelstora företag i Spanien. Efter deras 
statistiska analys kom Padilla-Meléndez & Garrido-Moreno (2014, s. 393) fram till att 
organisationens beredskap (vara kundorienterad även före implementeringen av CRM 
sker) var den viktigaste variabeln. Organisationens beredskap anser även Osarenkhoe & 
Bennani (2007, s. 153-155) vara en kritisk variabel för CRM-implementering. 
Organisationens beredskap ligger även i linje med Faed et al. (2010, s. 146) och Eid & 
El Goharys (2014 s. 357) variabel att hantera förändring. Båda dessa variabler 
fokuserar på att organisationen ska kunna förändras och anpassa sig efter vad som krävs 
med en CRM-implementering. Det verkar vara viktig att inte vara alltför fastlåst vid ett 
agerande/hanterande av händelser som företaget hade före implementeringen av CRM 
genomfördes. Därför blir det intressant att undersöka om de svenska IT-företagen tänkte 
på detta, agerade på detta vis och om de anser detta vara en kritisk variabel. Anser de 
detta hjälper de till med att föra problemformuleringen vidare mot klarhet. 
  
Enligt Mendoza et al. (2007, s. 921) är en kritisk variabel att skapa kunniga grupper 
inom CRM för en lyckad CRM-implementering. Eid & El Gohary (2014 s. 357) 
poängterar att effektiv hantering av information och kunskap ska ses som en kritisk 
variabel vid CRM-implementering. Även om dessa variabler skiljer sig åt en del har de 
en gemensam grund. Båda vill uppnå en framgångsrik CRM-implementering genom att 
förändra strukturen på företagen, genom att skapa kunniga grupper om CRM och uppnå 
en effektiv hantering av information och kunskap. Ett värdeladdat ord som effektivitet 
blir subjektivt för de olika företagen som får en fråga avseende detta ställda till sig. Men 
vår uppfattning är att grunden i denna variabel är relevant och på ett tydligt sätt går att 
besvara, även om personerna besvarar efter deras personliga uppfattning om effektivitet. 
Båda dessa variabler kan hjälpa till att förklara vår problemformulering och är således 
intressanta att undersöka. 
 
4.4.1 Sammanfattning Organisation och miljö 
Följande variabler har blivit presenterade inom detta område, dessa variabler återfinns 
även i Bilaga 1. 

• Kommunikation genom hela företaget 
• Support för den operationella ledningen 
• Omsätta erfarenheter och information i organisationens tillvägagångssätt 
• Undvik kulturella konflikter, CRM skall inte öka de kulturella konflikterna 
• Organisatorisk kultur 
• Anpassa CRM till den specifika organisationen 
• Organisationens beredskap (vara kundorienterad även före implementeringen 

av CRM sker) 
• Uppnå organisatorisk sammanhållning   
• Organisatorisk förändring av ledarskapet 
• Central koordination av projekten 
• Organisatoriska strukturer och initiativ 
• Hantera förändring 
• Skapa kunniga grupper inom CRM 
• En kundorienterad kultur samt en lättföränderlig organisation 
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• Skapa en positiv kultur för informationsdelning 
• Effektiv hantering av information och kunskap 

 
4.5 Processer 
Enligt Mandic (2011, s. 349) är tydliga 
processer en kritisk variabel vid CRM-
implementering. Keramati et al. (2012, s. 247) 
menar att ha en process för förändring av 
kultur vid implementering av CRM ska ses 
som en kritisk variabel. Båda dessa variabler 
tar upp värdet med processer, vilket är den 
delen av problemområdet och således 
problemformuleringen som de kan bidra till att 
besvara.  
 
Enligt Pan et al. (2007, s. 829) är det viktigt att 
dela in implementeringen i tre faser, operativ, analytisk och samarbetsfas. Pan et al. 
(2007, s. 829) menar även att CRM-implementeringen skall vara indelad i två 
tidsperioder och att standardiserade CRM-lösningar är kritiska vid implementeringen 
av CRM. Pan et al. (2007, s. 828-829) har tagit fram dessa variabler genom att granska 
tidigare forskning inom CRM för att sedan utföra undersökningar i form av enkäter på 
15 kinesiska företag. Det som förhoppningsvis kan besvara en del av vår 
problemformulering från dessa tre variabler är om det är viktigt med faser och 
tidsindelning för att lyckas med CRM, det vill säga om några av dessa variabler kan 
anses vara kritiska för en CRM-implementering hos svenska IT-företag. CRM-
implementering ska vara indelad på två tidsperioder, 6 respektive 7 månader är 
ytterligare en kritisk variabel för CRM-implementering enligt Pan et al. (2007, s. 829). 
Tanken med detta är att den första fasen på sex månader ska genomföra vissa viktiga 
steg som sedan ska vara klara innan den andra fasen börjar (Pan et al., 2007, s. 829). 
Detta blir intressant att studera på de svenska IT-företagen för att se om de har 
tidsindelat implementeringen av CRM. 
 
Lin et al. (2010, s. 48) påstår att implementering av ett beslut/stödsystem ska ses som en 
kritisk variabel för framgångsrik CRM-implementering. Lin et al. (2010) kom fram till 
sina kritiska variabler med avseende på CRM-implementering genom att utföra en 
empirisk studie på taiwanesiska banker. Lin et al. (2010, s. 48) redovisar att de tagit 
fram dessa variabler till att generellt guida företag med deras CRM-implementering. 
Därför blir variablerna som Lin et al. (2010) har tagit fram intressanta att testa på de 
svenska IT-företagen för att undersöka om de kan anses vara kritiska och genom detta 
vara delaktiga i besvarandet av vår problemformulering. Faed et al. (2010, s. 146) anser 
att administrativ support ska ses som en kritisk variabel för CRM-implementering. 
Båda dessa variabler fokuserar på att företagets avhjälpande av fel kan utföras med både 
interna och externa medel vid implementeringen av CRM.  
 
Enligt Mendoza et al. (2005, s. 921) är automatisering av försäljningen och 
marknadsföring att se som en kritisk variabel för en lyckad CRM-implementering. 
Mendoza et al. (2007) har kommit fram till sitt resultat genom att utforma enkäter 
baserade på tidigare CRM-forskning som professionella personer inom CRM sedan har 
fått besvara. Enligt Eid (2007, s. 1030) är personalisering av CRM att se som en kritisk 
variabel. Personalisering ska betraktas som att CRM-systemet anpassas till det 
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specifika företagets processer och system. Båda dessa variabler kan hjälpa till med att 
besvara vår problemformulering genom att bekräfta om automatisering av försäljning 
och marknadsföring eller personalisering av CRM till företag kan ingå i någon kritisk 
faktor för svenska IT-företag. 
 
4.5.1 Sammanfattning Processer 
Följande variabler har blivit presenterade inom detta område, dessa variabler återfinns 
även i Bilaga 1. 

• Tydliga processer 
• Viktigt att dela in i tre faser, operativ, analytisk och samarbetsfas 
• CRM-implementering ska vara indelad på två tidsperioder, 6 respektive 7 

månader  
• Standardiserade CRM-lösningar 
• Implementera ett beslut/stödsystem 
• Administrativ support 
• Automatisering av försäljning och marknadsföring 
• Personalisering 
• En process för förändring av kultur vid implementering av CRM 

 
4.6 Strategi 
CRM skall ses som en strategi i linje med 
varumärket är en kritisk variabel för CRM-
implementering enligt Mandic (2011, s. 
349). Enligt Eid (2007, s. 1030) och Eid & 
El-Gohary (2014, s. 357) är utveckling av en 
tydlig CRM-strategi en kritisk variabel för 
implementeringen av CRM-system. Enligt 
Sarmaniotis et al. (2013, s. 141) är effektiv 
kommunikationsstrategi, lönsam 
marknadsföringsstrategi och IT-struktur 
samt att den organisatoriska strategin skall 
anpassas efter CRM-strategin kritiska variabler när CRM-implementeras. Sarmaniotis 
et al. (2013, s. 134) har i sin studie undersökt kritiska variabler på 86 grekiska lyxhotell. 
Sarmaniotis et als. (2013, s. 135) mål med studien var att finna breda generella drag för 
vilka framgångsvariablerna en lyckad CRM-implementering ska bestå av. Dessa fem 
variabler fokuserar på företagets strategi med avseende på varumärke, kommunikation, 
marknadsföring, IT samt organisation. Alla dessa delar är intressanta att studera på de 
svenska IT-företagen för att nå ett besvarande av problemformuleringen med avseende 
på vilka variabler som är kritiska.  
 
Att överväga tid och kostnader är en kritisk variabel för CRM-implementering enligt 
Eid (2007, s. 1030), Mandic (2011, s. 349), Pan et al. (2007, s. 829) och Keramati et al. 
(2012, s. 247). Det är kanske inte konstigt att det är viktigt att överväga tid och 
kostnader. Men det är en distinktion mellan vad som är bra att utföra och vad som är en 
kritisk variabel för en lyckad CRM-implementering. Det behöver således inte vara en 
kritisk variabel bara för att ”alla” företag utför detta. Enligt Roberts et al. (2005, s. 317), 
Mendoza et al. (2007, s. 921) och Eid & El-Gohary (2014, s. 357) är objektiva mål en 
kritisk variabel vid CRM-implementering. Eid (2007, s. 1030), Keramati et al. (2012, s. 
247) och Eid & El-Gohary (2014, s. 357) påstår vidare att en tydlig vision för 
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implementering av CRM är att betrakta som en kritisk variabel. Enligt Eid (2007, s. 
1030) och Osarankhoe & Bennani (2007, s 153-155) är stöd från ledningen under CRM-
implementeringen att se som en kritisk variabel. Dessa fyra variabler har gemensamt att 
de alla tar fram konkreta saker som företaget måste utföra och sedan följa. Till exempel 
räcker det inte med en tidsplan, den måste även följas. Detsamma följer med stöd från 
ledningen, det räcker inte med att säga att de ska stötta sina medarbetare utan de måste 
faktiskt utföra detta praktiskt också. Dessa fyra variabler blir intressanta att undersöka 
på svenska IT-företag, vilket också kan besvara vår problemformulering. 
 
Enligt Roberts et al. (2005, s. 317) är både planering och information från hela 
företaget och att uppnå operativ effektivitet att betrakta som kritiska variabler vid 
implementering av CRM. Dessa variabler behandlar båda en förändringsstrategi som 
företaget enligt Roberts et al. (2005) måste klara av för att lyckas med sin CRM-
implementering. Därför blir dessa intressanta att undersöka även i IT-industrin då dessa 
variabler hittills inte varit testade som kritiska. Oavsett om de är kritiska eller inte, 
hjälper de till med att besvara vår problemformulering om vilka variabler som är 
kritiska för de svenska IT-företagen. Variabler som inte kan ses som kritiska hjälper till 
med besvarandet av problemformulering genom kunskapen om att de inte är kritiska för 
implementering av CRM. 
 
Enligt Kale (2004, s. 44) är att inte värdesätta kundens livslängd och att ha kunden i 
centrum två kritiska variabler vid CRM-implementering.  Kunden i centrum anser även 
Eid & El-Gohary (2014, s. 357), Keramati et al. (2012, s. 247) och Pan et al. (2007, s. 
829) vara en kritisk variabel vid CRM-implementering. Lin et al. (2010, s. 56) påpekar 
vidare att upptäcka kundernas behov ska ses som en kritisk variabel för implementering 
av CRM. Alla dessa tre variabler fokuserar på hur företaget ska se på sina kunder och 
hur kundernas ska behandlas. Artikelförfattarna redovisar inga skillnader mellan 
företagskunder eller privatkunder, det går därmed att anta att dessa variabler ska vara 
viktiga för alla kunder. Företagen som vi kommer att undersöka har sannolikt många 
företagskunder men säkerligen också privata kunder. Det blir därmed intressant att 
undersöka om företagen ser kunderna som viktiga vid deras implementering av CRM. 
När de svenska IT-företagen besvarat om dessa tre variabler är kritiska för CRM-
implementering är vi ett steg närmare till att kunna besvara vår problemformulering. 
 
Eid & El-Gohary (2014, s. 357) kommer i sin forskning fram till att: feedbacken från 
kunderna skall nyttjas för att öka servicenivån, nyttja CRM för att skapa produkter och 
eller tjänster, personlig anpassning till den individuelle kunden skall ske genom hela 
företaget och att kunddata skall insamlas via observation/interaktion och lagras. Alla 
dessa fyra variabler kommer Eid & El-Gohary (2014) fram till vara kritiska vid 
implementeringen av CRM. Det gemensamma för dessa fyra variabler är att alla 
behandlar användningen av kunderna och CRM-systemets egenskaper för att förbättra 
företaget genom till exempel nya produkter. I vår problemformulering vill vi finna 
kritiska variabler för CRM-implementering i den svenska IT-industrin, det blir 
intressant att undersöka om några av dessa fyra variabler som behandlar kunderna kan 
anses vara kritiska inom vår valda bransch. 
 
Enligt Keramati et al. (2012, s. 247) är att uppmärksamma en värdeökningsstrategi och 
att kunder skall rangordnas efter hur lönsamma de är för företaget två variabler som 
ska ses kritiska vid CRM-implementering. Det kanske inte är helt enkelt att veta om ett 
företag har uppmärksammat/reflekterat över sin värdeökningsstrategi under CRM-
implementeringen. Men om ett företag inte vet om att deras värdeökningsstrategi har 
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blivit uppmärksammad, kan den knappast ha blivit det. Enkelt blir det även att minnas 
om någon form av rangordning har skett av kunderna. Dessa två variabler hoppas vi 
kunna besvara vår problemformulering genom att det blir bekräftat om svenska IT-
företag anser att värdeökningsstrategi och rangordning av kunder ska ses som kritiska 
under implementering av CRM. 
  
4.6.1 Sammanfattning Strategi 
Följande variabler har blivit presenterade inom detta område, dessa variabler återfinns 
även i Bilaga 1. 

• CRM skall ses som en strategi i linje med varumärket 
• Överväga tid och kostnader 
• Objektiva mål 
• Effektiv kommunikationsstrategi 
• Lönsam marknadsföringsstrategi och IT-struktur 
• Organisatorisk strategi skall anpassas efter CRM-strategin 
• Stöd från ledningen 
• Planering och information från hela företaget 
• Att inte värdesätta kundens livslängd  
• Utveckla en tydlig CRM-strategi  
• En tydlig vision för implementering av CRM 
• Kunden skall vara i centrum 
• Feedbacken från kunderna skall nyttjas för att öka servicenivån 
• Personlig anpassning till den individuella kunden skall ske genom hela företaget 
• Nyttja CRM för att skapa produkter och eller tjänster 
• Uppnå operativ effektivitet 
• Upptäcka kundernas behov 
• Kunder skall rangordnas efter hur lönsamma de är för företaget 
• Uppmärksamma värdeökningsstrategi 
• Kunddata skall insamlas via observation/interaktion och lagras 
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4.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen har olika forskares studier av vilka de kritiska 
variablerna vid en CRM-implementering är, redovisats. Antalet variabler som 
presenterats uppgår till 86 stycken, det har varit möjligt att gruppera in dem i sex olika 
huvudområden (se nedanstående figur). Utifrån det stora antalet variabler som 
diskuteras i forskningen framstår CRM-implementering som ett komplext område. Att 
sammanställa alla 86 variabler på ett överskådligt vis resulterade i en stor tabell, se 
Bilaga 1. Bilaga 1 återfinns som en total översikt av de kritiska variabler som 
presenterats i detta kapitel. Nedan presenteras den figur som vi tog fram i början av 
detta kapitel, nu ifylld med några av de nyckelfaktorer som vi presenterat i teoretisk 
referensram. Dessa nyckelfaktorer är några av de faktorer som sedan testas i arbetet och 
presenteras för att sammanknyta den teoretiska referensramen.  
 
  
 

 
Figur 10. Indelning av CRM-områden med nyckelfaktorer.  

Egen bild. 
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5. Praktisk Metod 
Detta kapitel kommer ingående att förklara hur vår praktiska metod påverkar vårt 
arbete. Sedan kommer en beskrivning över hur vi samlade in vår data och utformade 
vår studie.  
  
5.1 Forskningsmetod 
Saunders et al. (2009, s. 139) menar att det existerar tre huvudsakliga syften med 
forskning: utforskande, beskrivande och förklarande. Men Saunders et al. (2009, s. 139) 
poängterar även att forskare kan kombinera dessa tre ovanstående syften. 
Forskningsmetoden ska logiskt följa frågeställningen, beroende på hur frågeställningen 
är utformad kommer forskningen resultera i utforskande, beskrivande eller förklarande 
forskning (Saunders et al., 2009, s. 139). 
  
Utforskande forskningsmetod strävar efter nya insikter och att se ett fenomen på ett 
annat sätt än tidigare (Saunders et al., 2009, s. 139). Det existerar tre huvudsakliga sätt 
att genomföra utforskande forskning: litteraturgenomgång, intervjuer med experter 
inom området och intervjuer med fokusgrupper. När utforskande forskning sker ska 
forskarna vara öppna för att ändra inriktning och infallsvinkel på problemet allt 
eftersom ny data framkommer, vilket innebär att det är en flexibel forskningsmetod 
(Saunders et al., 2009, s. 140). Flexibiliteten som utforskande forskning medför innebär 
inte att struktur saknas, det innebär att forskarens fokus börjar brett och smalnas sedan 
av allt eftersom forskningen tar framsteg (Saunders et al., 2009, s. 140). Vi menar att 
denna forskningsmetod inte är helt i linje med vår forskningsfråga, eftersom denna 
uppsats empiriinsamling och forskningsutgångspunkter inte överensstämmer med de tre 
givna forskningsmetoderna ovan.   
  
Beskrivande forskning härrör i normalfallet en beskrivning av personer, människor och 
eller situationer (Saunders et al., 2009, s. 140). Oftast utförs beskrivande forskning som 
en förstudie till utforskande eller förklarande forskning (Saunders et al., 2009, s. 140). 
Detta sker eftersom det är viktigt att ha en klar bild över händelser, situationer eller 
personer innan mer ingående forskning sker. Vi menar att denna typ av forskning inte 
överensstämmer helt med vår frågeställning. Eftersom vi är ute efter att ta fram vilka 
faktorer som är kritiska för CRM-implementering. 
  
Förklarande forskning innebär i normalfallet forskning som söker efter samband mellan 
variabler, oftast används statistisk data för att förklara dessa samband (Saunders et al., 
2009, s. 140). Korrelationstester genomförs vanligen som ett statistiskt sätt att mäta 
samband mellan variablerna (Saunders et al., 2009, s. 140). Vi menar att vår studies 
utgångspunkter stämmer bäst överens med förklarande forskning, detta eftersom vi 
kommer att ta fram vilka faktorer som är kritiska för CRM-implementering. 
Utforskande forskning hade även varit möjlig med vår problemformulering och 
angreppsätt men angreppsätten som anges som vanligast inom utforskande 
forskningsmetod överensstämmer inte med denna studies tillvägagångssätt. Vi såg 
varken intervjuer eller litteraturgenomgångar som möjliga metoder för att besvara vårt 
problem. Som objektivister och positivister menar vi att förklarande forskning logiskt 
följer vår verklighets och kunskapssyn. 
  
5.2 Undersökningsmetod 
Huvudsakliga tillvägagångssätt i urval som existerar gällande datainsamling är: semi-
strukturerade intervjuer, enkäter, djupintervjuer, strukturerade-intervjuer och 
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observationer. Olika empiriinsamlingsmetoder för med sig olika typer av data och syftet 
med forskningen blir därmed viktigt vid val av undersökningsmetod menar vi. Semi-
strukturerade intervjuer och djupintervjuer används oftast inom utforskande 
forskningsmetod eftersom metoderna är bra på att finna nya infallsvinklar och utforska 
fenomen, dessa leder också till kvalitativ data (Saunders et al., 2009, s. 322). Vi har valt 
att inte genomföra semi-strukturerade- eller djupintervjuer eftersom denna uppsats inte 
är i behov av att samla in kvalitativ data. Som objektivister och positivister menar vi att 
kvalitativ data inte går i linje med vår kunskapssyn eller med denna studies 
forskningsmetod. Strukturerade-intervjuer brukar beskrivas som röstadministrerade 
enkäter, denna form av empiriinsamlingsmetod ger kvantitativ data (Saunders et al., 
2009, s. 320). Strukturerade-intervjuer används oftast inom beskrivande 
forskningsmetod (Saunders et al., 2009, s. 323). Denna metod hade vi kunnat nyttja i 
och med att metoden ger data som går i linje med vår kunskapssyn och som i vår 
mening är lämplig till vår frågeställning. Men på grund av begränsade resurser valdes 
denna metod bort, det hade varit för kostsamt att personligen söka upp respondenter. 
  
Observationer är en empiriinsamlingsmetod som över tid har blivit något förbisedd, den 
är bäst lämpad till att studera hur människor beter sig (Saunders et al., 2009, s. 288). 
Denna undersökningsmetod var initialt väldigt attraktiv för denna studie eftersom ett 
sätt att hantera vår frågeställning skulle kunna vara att observera företag som 
implementerar CRM. Detta alternativ sorterades senare bort eftersom detta skulle vara 
väldigt tidskrävande samt att vi inte hade kontakter med företag som implementerade 
CRM. 
  
Sedan existerar alternativet enkäter, som enligt Saunders et al. (2002, s. 362) delas in i 
två huvudsakliga områden, självadministrerade och intervjuadministrerade.  Vi har valt 
att använda en självadministrerad enkät.  Bryman (2011, s. 65) lyfter begreppet 
”Survey” och menar att både strukturerade intervjuer och enkäter ingår i ”Survey” 
begreppet. Begreppet ”Survey” förklarar Bryman (2011, s. 65) som en tvärsnittsdesign 
där målet är att samla in kvantifierbar data som i normalfallet rör två eller fler variabler.  
Vi menar att en enkät är den mest lämpade metoden för att samla in empiri till denna 
uppsats eftersom den möjliggör att många respondenter kan delta och att en stor mängd 
data kan samlas in. Dessutom kan vi samla in kvantifierbar data vilket går i linje med 
vår kunskapssyn och enligt oss är passande för att besvara uppsatsens frågeställning och 
syfte. 
  
5.3 Urval av respondenter 
Vi valde att inrikta oss mot SMEs inom IT-industrin i Sverige. Vid urvalet av 
respondenter valde vi att sätta en gräns för företagens storlek, företagen var därför 
tvungna att omsätta minst 500 000 kr och ha minst 15 anställda. Vi ansåg att lite större 
företag skulle arbeta systematiskt med marknadsföring och därigenom öka 
sannolikheten att företagen har implementerat CRM, därför sattes gränsen vid minst 15 
anställda. Vi valde även att ge företagen möjlighet att välja vilken person som skulle 
vara lämpligast att besvara vår enkät om CRM-implementering. Eftersom vi på förhand 
inte kunde veta vilka personer på företagen som var bäst lämpade för att besvara vår 
enkät.  
  
Det existerar i huvudsak två urvalstekniker enligt Bryman (2011, s. 183, 194) och 
Saunders et al. (2009, s. 213), nämligen icke sannolikhetsurval och sannolikhetsurval. 
Sannolikhetsurval innebär att alla delar av den totala populationen har samma chans att 
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väljas för studien, syftet med denna teknik är att minska urvals- och samplingsfelet 
(Bryman, 2011, s. 179). Det existerar huvudsakligen tre typer av sannolikhetsurval, 
nämligen obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval och stratifierat slumpmässigt 
urval (Bryman, 2011, s. 183-185). Gällande icke-sannolikhetsurval existerar det tre 
tekniker: bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval (Bryman, 2011, s. 194-197). 
  
I de allra flesta fall är populationsurval nödvändigt enligt Bryman (2011, s. 178) och 
enligt Saunders et al. (2009, s. 210) är det möjligt att under vissa omständigheter 
undersöka hela populationen, detta benämns som census. Vi resonerade att om det var 
möjligt att vända sig till hela populationen var vår intention att göra det. Om den totala 
populationen skulle överstiga 2000 eller fler resonerade vi ur resursmässig synvinkel att 
någon urvalsteknik skulle nyttjas. Enligt Bryman (2011, s. 190-191) finns det inget 
definitivt svar på hur stor urvalsstorleken ska vara, det är alltid beroende på vilka 
resurser som existerar för forskningen samt att desto större urval desto lägre blir 
stickprovsfelet. 
  
För att sedermera finna dessa företag använde vi programmet Business Retriever, där 
valde vi SNI 62, med restriktionen om minst 15 anställda och minst 500 000 kronor i 
omsättning. SNI 62 är en sammanslutning av företag inom dataprogrammering och 
datakonsultverksamhet, vilket var den närmaste branschnyckel som vi kunde finna till 
svenska IT-företag. Business Retriever sökningen med SNI 62 och de ovan nämnda 
restriktionerna resulterade i en total population på cirka 1000 svenska företag, vilket 
därmed utgör vår totala population. Eftersom vi har valt enkäter som 
undersökningsmetod var det möjligt för oss att vända oss till hela populationen, genom 
att vi skickade ut enkäter via internet. Vi nyttjade därmed insamlingsmetoden census. 
Men eftersom Business Retriever inte ger företagens mailadresser var vi tvungna att 
söka reda på dessa manuellt via internet. Vissa företag föll därmed bort ur den totala 
populationen eftersom vi inte kunde hitta deras mailadress via deras hemsidor. 
Dessutom föll vissa företag bort eftersom de hade flera företag inom samma koncern, 
vid sådana fall existerade oftast bara en mailadress till deras huvudkontor som vi 
använde. Slutligen reducerades företagen vi kunde nå inom populationen till cirka 800 
företag.  
 
5.4 Enkäten 
Vi valde som tidigare nämnt att ha enkäter som undersökningsmetod, vilka företagen 
kunde fylla i på en hemsida. Det existerar fler sätt att distribuera enkäterna på. Enligt 
Dahmström (2011, s. 83) existerar det tre huvudsakliga tillvägagångssätt för 
distribuering av enkäter nämligen via: post, webb, och besök. Vi valde framförallt av 
bekvämlighetsskäl och av resursmässiga anledningar att distribuera vår enkät via epost 
och samla in svaren via hemsidan som vi publicerade enkäten på. Innan vi valde detta 
sätt att förmedla enkäten övervägde vi även andra enkättyper. 
  
Varje unik enkätutformning har fördelar respektive nackdelar gentemot varandra, de 
olika enkätutformningarna som finns att tillgå är enligt Dahmström (2011, s. 83) 
postenkäter, webbenkäter, gruppenkäter och besöksenkäter. Postenkäter innebär att 
enkäten distribueras via ordinär postgång eller via mejl, med bifogad enkät som sedan 
ska skrivas ut och postas tillbaka (Dahmström, 2011, s. 85). Fördelarna med denna typ 
av enkät är bland annat att det är relativt billigt och att det går att skicka ut enkäten till 
många personer och nackdelarna med denna enkätutformning är att det tar lång tid och 
att det är stor risk för bortfall (Dahmström, 2011, s. 88). Vi valde bort denna form av 
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enkät främst av bekvämlighetsskäl men även eftersom det skulle ta lång tid att 
genomföra. Eftersom enkäten ska skickas via ordinär postgång (minst åt ett håll) samt 
att tid för avkodning skulle tillkomma jämfört med webbenkäter.  
 
Gruppenkäter innebär att forskaren besöker grupper av människor som ingår i 
målpopulationen, exempelvis skolklasser eller konferensdeltagare för att där dela ut 
enkäterna (Dahmström, 2011, s. 94). Fördelarna med gruppenkäter är bland annat att det 
är snabbt och billigt samt att det förmodligen leder till ett relativt lågt bortfall 
(Dahmström, 2011, s. 95). Nackdelarna med gruppenkäter är att risk finns för att 
gruppledaren kan påverka respondenterna och att anonymiteten inte alltid kan skyddas 
(Dahmström, 2011, s. 95). Vi valde bort denna form av enkät eftersom det inte är 
möjligt för oss att besöka cirka 1000 företag och dela ut enkäterna fysiskt. Men denna 
form av fysiska utdelning och kontakt med respondenterna hade varit fördelaktigt om vi 
hade haft resurser för att genomföra detta, eftersom vi menar att svarsfrekvensen 
förmodligen är relativt hög. 
  
Besöksenkäter innebär att enkäter delas ut till människor som besöker olika platser som 
exempelvis en myndighet (Dahmström, 2011, s. 96). Denna metod passar inte alls vår 
studie eftersom vi inte är intresserade av att undersöka människor som har besökt en 
viss plats. Slutligen återstår enkätutformningen webbenkäter som innebär att en 
webblänk tilldelas tilltänkta respondenter som får möjligheten att besvara och skicka in 
enkäten elektroniskt (Dahmström, 2011, s. 88). Denna typ av enkäts fördelar är bland 
annat att det går relativt snabbt och att dataregistrering sker automatiskt vid 
inskickandet (Dahmström, 2011, s. 94). Nackdelarna med denna enkätutformning är 
bland annat problem med åtkomsten av e-postadresserna och att bortfallet oftast är 
relativt högt (Dahmström, 2011, s. 94, 88).  
 
Vi valde enkätutformningen webbenkäter eftersom vi menar att det var det smidigaste 
och kostnadseffektivaste sättet att nå hela vår population. Att besöka företagen 
personligen bör presumtivt leda till ett mindre bortfall enligt oss, vilket med mer 
resurser förmodligen hade varit ett bättre sätt för att minska det ofrånkomliga bortfallet. 
Men med åtanke på att vi strävar efter att genomföra en census undersökning, menar vi 
att detta var det enda rimliga alternativet. Besöksenkäter hade varit ett rimligt alternativ 
om vi hade begränsat marknaden till exempelvis företag i Umeå-området, eftersom det 
förmodligen slutar i mindre bortfall än webbenkäter. 
  
5.5 Enkätutformning 
Vår enkät är utformad med intentionen att vara lättförstådd och inte ledande. Tanken är 
att alla skall kunna förstå frågorna, men frågorna är formulerade från perspektivet att 
respondenten är familjär med CRM. Det första som bör bestämmas vid en 
enkätutformning är vilken typ av frågor som ställs (Saunders et al., 2009, s. 374). Det 
existerar primärt två olika sätt att ställa frågor på, nämligen öppna och slutna frågor, det 
är även möjligt att kombinera dessa två alternativ inom en enkät (Saunders et al., 2009, 
s. 374). Öppna frågor innebär att respondenterna får svara fritt på frågorna som ställs 
och slutna frågor innebär att det existerar givna svarsalternativ (Saunders et al., 2009, s. 
374). Öppna frågor används oftast när det är viktigt att få respondenternas detaljerade 
svar och när det är problematiskt att ange svarsalternativ (Saunders at al., 2009, s. 375). 
Slutna frågor har ett flertal fördelar gentemot öppna frågor (Bryman & Bell, 2011, s. 
250). Främst genom att det går snabbare och är smidigare att besvara genom att 
respondenterna inte behöver skriva uttömmande svar till frågorna (Bryman & Bell, 
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2011, s. 250). Vi valde att uteslutande nyttja stängda frågor i vår enkät. Valet gjordes 
främst eftersom vi menade att det skulle vara smidigare för respondenterna att besvara 
frågorna samt lättare för oss att hantera och analysera informationen. Bryman och Bell 
(2011, s. 250) påstår även att stängda frågor underlättar administrativa hanteringen och 
analysen av informationen. Vi menar även att smidighetsfördelen som stängda frågor 
medför, överväger friheten att besvara frågorna öppet. Detta eftersom att våra frågor 
och utformningen av dessa inte har varit särskilt svåra att välja svarsalternativ till, 
eftersom vi har valt att mäta respondenternas attityder till våra frågor genom en 
Likertskala. 
  
Dessutom inbringar de stängda frågorna en större möjlighet att jämföra olika frågor 
med varandra än om öppna frågor hade använts, vilket vi som uppsatsskrivare 
värdesätter. Men oavsett vilket val eller kombination av öppna- och stängda frågor som 
appliceras existerar givetvis för och nackdelar med det givna valet. Frågor tolkas på 
olika sätt och möjligheten att besvara en fråga spontant från respondentens infallsvinkel 
är inte möjligt med hjälp av stängda frågor (Bryman & Bell, 2011, s. 250, 253). 
  
Efter att vi hade valt att i huvudsak använda stängda frågor, valde vi att ställa våra 
frågor i påståendeform. Påståendeform innebär att respondenterna får ta ställning till 
påståenden som formuleras till de olika variablerna. För att de skulle kunna ta ställning 
till påståendena valde vi att låta respondenterna svara genom en Likertskala. En 
Likertskala är ett flerindikatorsmått där respondentens attityd mäts gentemot ett visst 
område (Bryman, 2011, s. 157). I vårt fall har vi valt att använda oss av denna typ av 
frågor eftersom vi är intresserade av att mäta respondenternas attityd gentemot hur 
viktiga variablerna som vi anger var för deras CRM-implementering. Vi har valt att 
både mäta deras generella attityder över hur viktigt de anser att en viss variabel är för 
effektiv CRM-implementering, men vi har även valt att mäta hur viktigt det var vid 
deras egen CRM-implementering. Därför var en förutsättning för att de skulle få 
besvara enkäten att de hade implementerat CRM inom företaget innan de besvarade 
enkäten. Vi är medvetna om att CRM-implementeringar sker i olika omfattningar och 
att det existerar olika uppfattningar om vad en CRM-implementering är. Men 
grundförutsättning för att få besvara vår enkät var att företagen enligt deras egen 
uppfattning hade implementerat CRM. 
  
Vi valde att använda en sjugradig Likertskala, det andra huvudalternativet var att nyttja 
en femgradig Likertskala men vi menar att respondenten får möjlighet att lämna ett mer 
detaljerat svar vid en sjugradig skala. Förutom dessa sju alternativ ges respondenten 
möjlighet att besvara frågan med svarsalternativet vet ej. Enligt Dahmström (2011, 159) 
och Bryman (2011, s. 257) bör svarsalternativet vet ej inkluderas för att respondenten 
inte skall tvingas ta ställning till en fråga där respondenten inte har en åsikt. Om inte 
svarsalternativet vet ej inkluderas i enkäten kan det bidra till en okänd andel 
respondenter som i grunden har gett ett felaktigt svar (Dahmström, 2011, s. 159). Därför 
har vi valt att inkludera svarsalternativet vet ej, om ovan nämnda anledningar inte togs i 
åtanke skulle vet ej elimineras från enkäten på grund av analysmässiga och 
administrativa skäl. 
  
Enligt Bryman (2011, s. 233) kan bortfall minskas genom att bland annat enkäten ska 
vara tunn och att frågorna ska presenteras tydligt. Vi har haft detta i åtanke när vi 
utformade enkäten, för att vara tydliga har vi delat in frågorna i områden som i vår 
mening gett en tydlig och klar struktur. Denna uppsats enkät kan uppfattas som relativt 
tät eftersom vi har haft svarsalternativen vertikalt. Det var inte vår intention att utforma 
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enkäten med vertikala svar eftersom det kan uppfattas som en mer omfattande enkät och 
kan därmed avskräcka respondenten. Men på grund av designmässiga problem valde vi 
att utforma enkäten på detta sätt trots att vi är medvetna om att horisontella 
svarsalternativ förmodligen hade varit mer lämpligt. 
  
Dahmström (2011, s. 93) menar att olika former av belöningar eller presenter är 
lämpliga sätt för att minska bortfallet vid webbenkäter. Dahmström (2011, s. 93) 
rekommenderar exempelvis att respondenterna kan få möjlighet att skänka en summa 
till en hjälporganisation som tack för att de har besvarat enkäten. Vi övervägde 
alternativet att utlova någon form av belöning för att de har besvarat enkäten men vi 
kom inte på ett smidigt sätt rent praktiskt att göra detta. Eftersom vi var måna om att 
skydda respondenternas anonymitet. 
  
Vidare har vi delat in enkäten efter samma områden som indelningen i teoretisk 
referensram och varje fråga har sitt ursprung från någon av de vetenskapliga artiklarna. 
Eftersom vi är intresserade av potentiella skillnader över vad som var viktigt vid 
företagens CRM-implementering och vad de tycker är kritiskt överlag för en lyckad 
CRM-implementering. För att undersöka detta har vi en A- och en B-fråga för varje 
variabel från de vetenskapliga artiklarna. A-frågan är deras huvudsakliga åsikter om hur 
viktigt en viss variabel är för en effektiv CRM-implementering och B-frågan är hur 
viktig variabeln var vid deras egen CRM-implementering. Denna struktur är den samma 
genom hela enkäten för att den ska vara kontinuerlig och tydlig. Avslutningsvis 
skickades enkäten ut till samtliga på den framtagna maillistan den 23/3 2015 och en 
påminnelse skickades ut en vecka senare. Mailet som skickades ut till företagen 
återfinns i Bilaga 2.  
  
5.6 Pilotstudie av enkäten 
Ett problem som vi uppmärksammade vid vår ursprungliga utformning av enkäten var 
att vår litteraturgenomgång resulterade i 86 unika variabler som tidigare forskning 
framhållit som kritiska för effektiv CRM-implementering. Problemet som uppstod var 
att enkäten blev väldigt omfattande och tog relativt lång tid att besvara. Bryman (2011, 
s. 233) menar att enkäten ska vara komprimerad, detta för att minska bortfall. Detta 
hade vi i åtanke när vi upplevde att det var för många frågor för att respondenterna ska 
besvara enkäten. Vår handledare uppmärksammade denna problematik och för att 
säkerställa våra farhågor genomförde vi en pilotstudie. En del bekanta deltog i 
pilotstudien men även ett IT-företag som vi hade kontakt med sedan tidigare, deltagarna 
i vår pilotstudie uttryckte alla att det var för många frågor och därigenom tog för lång 
tid att besvara. Vilket medförde att vi stod inför ett svårt val, ett val var att behålla 
enkäten med 86 variablerna och en var att reducera variablerna och således antalet 
frågor. 
  
5.6.1 Motviering till varför vi reducerade antalet frågor 
Vi upplevde med stöd av vår pilotundersökning att vi var tvungna att reducera antalet 
frågor i enkäten. Vi började med det genom att eliminera frågor som liknande varandra 
och eller behandlade ungefär samma sak. Detta medförde att antalet variabler som vi 
ville testa minskade och därmed också enkäten. Piloterna av enkätstudien meddelade att 
86 variabler var för många i en enkät och att de förmodligen inte svarat på enkäten om 
de fått den på mail istället för att vara kontaktade för expertkunskap. De tyckte vidare 
att någonstans mellan 30-40 variabler skulle vara lämpligt att ha frågor till och 
respondenterna från IT-företaget hjälpte oss med vilka variabler som de ansåg vara mer 
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intressanta än andra och vilka som sammanföll. Det är dessa variabler som återstår i 
enkäten som skickades ut till vår population. 
 
5.7 Dataanalys 
För att utföra analysen av vår data har vi använt oss av analysprogrammet SPSS. Det är 
relevant för oss att analysera vår data i flera avseenden, dels för att skapa en förklarande 
bild över den totala populationen och dels för att utreda vilka faktorer som är mest 
kritiska. Att utreda vilka faktorer som är mest kritiska (förklarar mest data) är inte 
möjligt utan statistiska metoder. I SPSS har vi tagit fram relevanta diagram och figurer 
till vår data. Med hjälp av SPSS har vi utfört faktoranalyser och statistiska tester som 
visar att vår analysmetod är lämplig. Utöver SPSS har Word, Paint och Excel varit 
hjälpmedel under utförandet av detta arbete.  
 
5.8 Valet av A- och B-frågor 
Vi valde att ställa en A- och en B-fråga per variabel. Varje A-fråga behandlar 
respondenternas åsikter gällande hur kritisk variabeln var för att genomföra deras CRM-
implementering. B-frågorna behandlar hur variabeln prioriterades vid deras egen CRM-
implementering. Vi valde denna indelning eftersom vi menar det är relevant att både 
undersöka respondenternas åsikter gällande CRM-implementering, men även hur viktig 
variabeln var vid deras personliga implementering. Vi väljer även att fokusera på hur 
viktig variabeln var vid deras personliga implementering av CRM eftersom de i någon 
utsträckning har lyckats med en CRM-implementering (eftersom alla som besvarar 
enkäten har implementerat CRM på företaget). Vi menar att A-frågorna som speglar 
deras åsikter är relevanta att ta med för studien eftersom de frågorna återspeglar deras 
insikter från deras CRM-implementering. Sammantaget menar vi att en kombination 
mellan deras åsikter (A-frågor) och deras tillvägagångssätt (B-frågor) är en god metodik 
för att ta fram vilka faktorer som är kritiska för en lyckad CRM-implementering.  
 
5.9 Bortfall 
Enligt Dahmström (2011, s. 355) definieras bortfall som “de element i ramen som 
tillhör målpopulationen och man har planerat att undersöka, men som man ej fick något 
svar ifrån (eller motsvarande)”. Vi eftersträvade att utföra en census undersökning där 
vi vända oss till hela den svenska populationen av företag inom branschnyckel 62 från 
Business Retriever med tidigare givna restriktioner. Vi erhöll inte mailadresser till hela 
vår population, efter diverse sökningar på internet efter mailadresser slutade det med 
mailadresser till 843 unika företag. Detta innebar att vi ämnade undersöka 843 unika 
företag som får ses som den totala tillgängliga populationen. Enligt Dahmström (2011, 
s. 355) existerar det två typer av bortfall, nämligen: individbortfall och partiellt bortfall. 
Individbortfall innebär att inget svar mottas från respondenten medan partiellt bortfall 
innebär att ett ofullständigt svar erhålls (Dahmström, 2011, s. 355).  
 
Vi erhöll 78 svar från ett urval på 843 unika företag, det innebär att denna studies 
svarsfrekvens är 9 %. En total svarsfrekvens på 9 % innebär att bortfallet för denna 
studie är 91 %. Bortfallet i denna uppsats är relativt omfattande, 9 % svarsfrekvens 
upplever vi som en låg svarsfrekvens och detta omfattande bortfall påverkar givetvis 
styrkan av studiens slutsatser. Det bör tilläggas att företag som inte hade implementerat 
CRM i deras organisation ombads att inte besvara enkäten, vilket medför att det 
egentligen inte går att veta hur stor vår faktiska population är. Det är därmed troligt att 
population som faktiskt kunde besvara enkäten (har implementerat CRM) är färre än 
den population som vi skickade ut enkäten till. Detta skulle leda till att vår 
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svarsfrekvens ökar i takt med att populationen minskar. Dessutom uppmanade vi 
företag som hade resurser att avvara fler än en individ från företaget till att besvara 
enkäten, därför är bortfalls- och svarsfrekvensuträkningen ovan uppskattad.  
 
Enligt Dahmström (2011, s. 356-357) är den största problematiken med bortfall 
okunskap angående om de som svarat på enkäten skiljer sig från de som inte har svarat 
på enkäten. Om detta är fallet kan bortfallet medföra att resultatet snedvrids 
(Dahmström, 2011, s. 357). Vi har enligt den uppskattade bortfallsberäkningen ovan 
cirka 91 % bortfall vilket innebär att respondenterna som utgör bortfallet troligen kan 
skilja sig från de som svarade. Det innebär att resultatet i denna studie möjligen kan 
snedvridas på grund av de relativt höga bortfallet. Enligt Dahmström (2011, s. 360-362) 
existerar det ett antal åtgärder som forskaren kan vidta för att minska bortfallet, 
nämligen: skicka påminnelse, byta kontaktform, minska besväret att lämna in uppgifter 
och byta insamlingsmetod. Vi har för att potentiellt öka svarsfrekvensen skickat ut 
påminnelser men inte övervägt att byta insamlingsmetod eller att reducera enkäten 
ytterligare. Vid utskicket av påminnelserna fick vi in ytterligare åtta svar, före detta 
utskick hade vi fått in 70 stycken svar.  
 
Dahmström (2011, s. 361) menar att besvarandet av enkäten inte ska vara förenat med 
kostnader, detta för att minska bortfallet. Vi menar att vi vidtagit den mest rimliga 
åtgärden för att motverka bortfallet nämligen att skicka ut en påminnelse. Vår enkät är 
inte förenad med någon kostnad förutom deras nedlagda tid. Vi hade kunnat överväga 
att byta eller kombinera webbenkäter med en annan insamlingsmetod. Det hade varit 
problematiskt för oss att byta insamlingsmetod till exempelvis fysiska enkäter eftersom 
vi inte vet vilka företag som hade besvarat webbenkäterna, därför valde vi att inte byta 
insamlingsmetod.   
 
5.10 Metodkritik 
När utformning av en studie sker ställs vi som forskare inför flertalet valmöjligheter att 
välja mellan. Det är inte alltid tydligt och enkelt att förstå vilken metod eller val som på 
förhand kommer att passa in i studien längre fram, men alla dessa val har tagits utifrån 
bästa förmåga. 
  
Vår studies syfte är att minska misslyckandegraden av CRM-implementeringar inom 
svensk IT-industri genom att identifiera kritiska faktorer. För att uppnå detta har vi 
använt oss av en deduktiv metod. Vår kunskapssyn är positivistisk och vår 
verklighetssyn är objektiv. Det skulle gå att argumentera för en hermeneutisk 
kunskapssyn och fokusera på att tolka istället för förklara. Vi ansåg dock att det var 
viktigare att utreda och kunna generalisera istället för att tolka vår data på en 
individbaserad nivå. 
 
Ett alternativ i upprättandet av enkäten skulle varit att använda sig av fler fria 
svarsalternativ. Detta kunde ha genererat i nya variabler, men det hade blivit svårare att 
analysera och det skulle tagit längre tid att fylla i enkäten. Om det hade tagit längre tid 
att fylla i enkäten skulle detta troligtvis bidragit till färre respondenter. För kvantitativa 
forskningsresultat blir det problematiskt om antalet respondenter blir alltför få, detta kan 
leda till att resultatet inte representerar den population som det var tänkt (Bryman, 2011, 
s. 369). Eftersom vi ville undvika ett högt bortfall valde vi att inte använda fria 
svarsalternativ i vår enkät.  
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Att utföra stickprov kan vara missledande, men eftersom vi har försökt kontakta alla i 
den population som vi har bestämt blir inte detta något stort problem. Enligt Bryman 
leder kortare enkäter till lägre bortfall (2011, s. 232). Men vi upplever att alla frågorna 
var relevanta att ställa för att besvara vårt problem. Vi valde att använda oss av många 
områden och variabler eftersom vi ville utforma en välarbetad studie och enkät.  
 
5.11 Etiska aspekter 
Det grundläggande för varje studie är att ta till sig mycket information från personerna 
som är aktiva i studien utan att de på något sätt ska kunna få en negativ innebörd för 
personerna i studien (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). Detta blir för oss som utför studien 
en viktig aspekt att fundera över när vi har tagit alla beslut kring hur studien ska utföras. 
Vi vill lokalisera all information som vi är intresserade av till CRM-forskning men utan 
att skapa negativa konsekvenser för personerna i studien. Ett steg för att uppnå detta var 
att använda sig av en anonym enkät, svaren kan på detta vis inte återkopplas till någon 
viss person. Det blir därmed svårt för någon specifik person att lida negativa 
konsekvenser från vår studie, eftersom ingen vet exakt vem som kryssade i vilka svar.  
 
Forskare bör avväga om deras forskningsmetoder är etiskt/moraliskt riktiga i 
förhållande till deras forskning (Vetenskapsrådet, 2011, s. 24). Vi anser inte att det 
framkommit några situationer under denna studie där vår etiska/moraliska hållning har 
behövt vara gränser för den forskning som vi utfört. Inte heller har forskningen bidragit 
till att bredda vårt moraliska förhållningssätt. I denna studie har vi istället ständigt 
arbetat efter att ingen medverkande i samband med studien har fått några negativa 
upplevelser. En indikation på att detta har skett är att ingen har återkommit till oss med 
negativ kritik, utan kritiken har alltid varit positiv.  
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6. Resultat och statistisk analys 
Inom detta kapitel kommer vår empiri att presenteras i samband med att den statistiska 
analysen genomförs. Först kommer den deskriptiva statistiken att presenteras, sedan 
följer en explorativ faktoranalys.  
 
6.1 Deskriptiv statistik  
Nedan presenteras en tabell med frågenummer och tillhörande variabelnamn. 1A och 1B 
behandlar samma variabel, rätt CRM-teknologi men ur två olika perspektiv. A-frågorna 
behandlar respondenternas allmänna åsikter gällande hur viktig en viss aspekt är för en 
lyckad CRM-implementering. B-frågorna behandlar hur viktig denna aspekt var vid 
deras egen CRM-implementering. I flera fall menar vi att det är möjligt att frågorna 
anspelar på fler än en variabel. Men i huvudsak är det en variabel som har utgjort 
grunden till frågan och därför presenteras endast en variabel per fråga.  
 
Tabell 2. Visar vilken variabel som tillhör vilken fråga. 

Fråga 1 Rätt CRM-teknologi 
Fråga 2  Centraliserade CRM-system 
Fråga 3 Att inte se CRM som enbart något 

teknologiskt 

Fråga 4  CRM-teknologin skall integreras med annan 
mjukvara 

Fråga 5  Använda CRM-teknologin för att 
kommunicera med kunder 

Fråga 6  Engagerad och involverad personal, även 
ledningen skall använda CRM 

Fråga 7  Låg personalomsättning 
Fråga 8  Effektivt ledarskap 

Fråga 9 Tillräckliga resurser skall avsättas för 
träning inom CRM 

Fråga 10 Ge de anställda ansvar att ta egna beslut 

Fråga 11 Överväga tid och kostnader 

Fråga 12 Planering och information från hela företaget 

Fråga 13 Utveckla en tydlig CRM-strategi 

Fråga 14 Kunden skall vara i centrum 

Fråga 15 Nyttja CRM för att skapa produkter och eller 
tjänster 

Fråga 16 Kunder skall rangordnas efter hur profitabla 
de är för företaget 

Fråga 17 Indikatorer skall infinnas som mäter 
resultatet av CRM 

Fråga 18 Uppföljning av de anställdas feedback 

Fråga 19 Utvärdering av konkurrenters produkter och 
processer 

Fråga 20 Hela organisationens CRM-arbete skall 
utvärderas. 

Fråga 21 Ett officiellt feedbacksystem skall infinnas 

Fråga 22 Omsätta erfarenheter och information i 
företagets tillvägagångssätt 

Fråga 23 Anpassa CRM till organisationen 
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Fråga 24 Organisationen skall vara kundorienterad 
innan CRM-implementeringen sker 

Fråga 25 Central koordination av CRM-projekten 

Fråga 26 Effektiv hantering av information och 
kunskap 

Fråga 27 Tydliga processer 

Fråga 28 Standardiserade CRM-lösningar 

Fråga 29 Ett beslut/stödsystem skall infinnas 

Fråga 30 Automatisering av försäljning och 
marknadsföring 

Fråga 31 En process för förändring av kultur vid 
implementeringen av CRM skall infinnas 

Egen tabell. 
 
Som ovan nämnt menar vi att frågorna till viss del även omfattar vissa andra variabler. 
En exemplifiering av detta är att fråga 2 som behandlar centraliserade CRM-system, 
som till viss del även behandlar centraliserade kunddatabaser. För att analysen ska vara 
smidig utgår varje fråga endast från en variabel.  
 
På enkäten var det främst marknadsföringschefer och VD:s som svarade. Det var 40 % 
marknadsföringschefer och 35 % VD:s. Resten av personerna hade en annan befattning 
eller valde att inte fylla i detta alternativ. Vi ställde denna fråga för att få en uppfattning 
om vilka personer det är som besvarar enkäten. Vi trodde att det skulle vara lite fler 
CRM-ansvariga som skulle svara, men antingen finns inte denna position i samma 
utsträckning som vi trodde på företagen eller har dessa personer inte valt svara på 
enkäten. Implementeringarna hade skett för i genomsnitt 2,6 år sedan, vilket innebär att 
de flesta personer har haft tid att fundera på vad som är det viktigaste med att 
implementera CRM.  
 
Frågan rörande kundklagomål ställde vi för få en uppfattning om hur lyckade de olika 
företagens CRM-implementeringar varit. Om kundklagomålen minskat skulle detta 
likställas med att implementeringen lyckats (Pan et al. 2007, s. 829). Med anledning av 
att alltför få respondenter svarade på denna fråga kunde vi inte analysera denna fråga, 
vilket leder till den inte behandlas i detta kapitel.  
 
6.1.2 Cronbach’s Alfa  
	   	   	   Tabell 3 och 4. Reliabilitetstest.	  

 
Egna tabeller. 

 
Cronbach’s alfa är ett värde på reliabilitet som är viktigt att utföra vid Likert-frågor 
(Bryman & Bell, 2011, s. 158-159). Detta värde analyserar om frågorna mäter samma 
sak och om de mäter vad som var tänkt (Bryman & Bell, 2011, s. 159). 
Reliabilitetsvärdet hamnar någonstans mellan 0 och 1 där 1 är högt och 0 lågt (Bryman 
& Bell, 2011, s. 159). För att de värden som tas fram ska anses vara trovärdiga menar 
Bryman & Bell (2011, s. 159) att värdet ska vara över 0,7. När vi genomförde 
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Cronbach’s alfa reliabilitetsanalysen valde vi att genomföra den på alla A- respektive B-
frågor samtidigt. Detta eftersom att vi ville undersöka att frågorna verkligen mäter 
samma sak (CRM-implementering). Vi valde inte att genomföra multipla Cronbach’s 
alfa analyser på de områden som presenterats i teoretisk referensram eftersom den 
indelningen endast var till för att förbättra strukturen av arbetet. Även om våra värden 
inte är mycket över 0,7 utan kretsar på denna gräns, ligger de åtminstone på rätt sida 
0,7. Därför har våra frågor en god reliabilitet och mäter enligt detta test vad de är 
utsedda för.  
 
6.1.3 Medelvärden A- och B-frågorna 
	  
Tabell 5 och 6. Medelvärden för A- respektive B-frågor. 

Egna tabeller. 
 

I tabellerna ovan presenteras alla 31 frågor för A respektive B. Där A presenterar hur 
viktigt de tycker att en variabel var och B representerar hur de faktiskt gick tillväga med 
implementeringen. Det högsta värdet som de kunde kryssa i på samtliga frågor var sju 
och ett var det lägsta. Fyra blev därmed att betrakta som ett medelvärde och värden över 
detta som höga. Antalet svarande var som tidigare nämnt 78 och standardavvikelsen för 
svaren låg mellan 1 och 1,5.  
  
6.2 Explorativ Faktoranalys 
Vi har valt att genomföra en explorativ faktoranalys, med syftet att reducera mängden 
variabler för att slutligen utmynna i ett mindre antal kritiska faktorer för implementering 
av CRM. Ett av de huvudsakliga målen med explorativ faktoranalys är att reducera 
mängden data (Williams et al., 2012). Indelningen av variablerna som vi gjorde i Figur 
1 i teoretisk referensram var för att strukturera variablerna och därigenom underlätta för 
läsaren. Vi kommer inte att genomföra en konfirmativ faktoranalys som strävar efter att 
testa om modellen stämmer för den svenska IT-industrin. Vårt syfte är istället att se 
vilka variabler som är kritiska för effektiv implementering av CRM och undersöka om 
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det är möjligt att gruppera dessa variabler till faktorer för att reducera datamängden. Vi 
har ställt frågor till respondenterna om vad de tycker är kritiskt vid CRM-
implementering och kallar dessa för A-frågor i enkäten. Sedan har vi ställt en 
efterföljande fråga som behandlar samma variabel som i ”A”. Men där respondenten 
rangordnade hur viktigt de ansåg att denna variabel var vid deras egen CRM-
implementering, dessa frågor har vi valt att kalla B-frågor.  
 
För att genomföra en explorativ faktoranalys ger Willams et al. (2012) en 
femstegsmodell som vägleder utförandet. Denna femstegsmodell använder vi i denna 
uppsats som en grundläggande ansats vid vår explorativa faktoranalys.  
 

 
Figur 11. Fem steg för utförandet av en explorativ faktoranalys. 
(Williams et al., 2010, s. 4). 
 
Vi kommer nedan att utgå från strukturen från Figur 11, genom hela resultat och 
analyskapitlet. 
 
6.2.1 Är vår data lämplig för faktoranalys? 
Det finns ett antal olika sätt att undersöka om vår data är lämplig för att genomföra en 
explorativ faktoranalys. En av de första avvägningarna som bör genomföras är om 
tillräcklig mängd data har insamlats. Generellt sätt blir faktoranalysen mer precis genom 
fler observationer (Hogarty et al., 2005, s. 202). Det existerar en uppsjö av 
rekommendationer gällande vilken mängd observationer som anses som lämplig 
(Hogarty et al., 2005, s. 203). Antagligen brukar en lägsta mängd observationer anges 
eller anges antal observationer i förhållande till antalet variabler (Hogarty et al., 2005, s. 
203). De riktlinjer som Hogarty et al. (2005, s. 203) anger som lägsta godtagbara antalet 
observationer är cirka 100 och det lägsta förhållandet mellan observationer och 
variabler som anges är 3:1.  
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Med dessa riktlinjer i åtanke har vi för få observationer för att det skall vara lämpligt att 
genomföra en faktoranalys, men vi är inte särskilt långt ifrån de lägsta nivåerna som 
anges som acceptabelt. Vi mottog 78 svar på vår enkät och det hade varit önskvärt med 
fler svar, men för att vidare undersöka om informationen som insamlades är lämplig för 
faktoranalys existerar det två tester som SPSS erbjuder. Dessa två tester heter Kaiser-
Meyer-Olkin testet hädanefter KMO och Bartlett’s test of Sphericity. Williams et al. 
(2010, s. 5) menar att innan extraktion av data sker ska KMO och Bartletts’s test of 
Sphericity genomföras för att försäkra sig om att uppsatsens data är lämplig för 
faktoranalys. Nedan följer KMO och Bartlett’s test of Sphericity för A- och B-frågorna. 
 
Tabell 7. Intiala KMO och Bartlett’s test för A-frågorna. 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. .486 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-
Square 

755.7
17 

df 465 
Sig. .000 

   

Egen tabell. 
 
Tabell 8. Initiala KMO och Bartlett’s test för B-frågorna. 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. .412 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-
Square 

779.82
1 

df 465 

Sig. .000 

Egen tabell. 
 
Enligt Willams et al. (2010, s. 5) är värden över 0.5 på KMO-testet lämpliga för 
faktoranalys och enligt Field (2009, s. 651) krävs värden över 0.5 på KMO för att det 
skall vara lämpligt att genomföra en faktoranalys. KMO rekommenderas att använda 
som lämplighetsmått för faktoranalys om förhållandet mellan observationer och 
variabler är mindre än 5:1 (Williams et al., 2010, s. 5). Bartlett’s test of Sphericity ska 
vara signifikant för att en faktoranalys ska vara lämplig att genomföra vilket innebär att 
värdet ska vara mindre än 0.05 vilket det också är för vår data. Eftersom vi erhöll 
värden under 0.5 på KMO testet verkar denna data initialt inte vara lämplig för att 
genomföra en faktoranalys på varken A- eller B-frågorna. För att vidare undersöka vår 
insamlade data och vilka variabler som kan tänka sig orsaka de relativt låga värdena 
valde vi att undersöka Anti-image korrelationsmatriserna för A- och B-frågorna. Anti-
image korrelationsmatrisen producerar en anti-imagematris över korrelationerna och 
kovariansen (Field, 2009, s. 651). Anti-imagematrisen innehåller ett värde på en 
diagonal från övre vänstra hörnet till det nedre högra hörnet som anger hur lämpliga 
dessa variabler är att medta i en faktoranalys (Field, 2009, s. 651). Det värde som anges 
på denna diagonal kallas Measure of Sampling Adequacy hädanefter MSA. Vi har tagit 
ut dessa värden för A- och B-frågorna nedan och producerat egna förkortade tabeller 
nedan. 
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Tabell 9. Ursprungliga MSA-värdena för A-frågorna. 
1.   0.489a 9.   0.797a 17.   0.514a 25.   0.566a 
2.   0.316a 10.   0.670a 18.   0.543a 26.   0.620a 
3.   0.507a 11.   0.576a 19.   0.245a 27.   0.367a 
4.   0.518a 12.   0.347a 20.   0.504a 28.   0.416a 
5.   0.376a 13.   0.490a 21.   0.435a 29.   0.423a 
6.   0.487a 14.   0.478a 22.   0.410a 30.   0.512a 
7.   0.481a 15.   0.338a 23.   0.452a 31.   0.548a 
8.   0.418a 16.   0.355a 24.   0.627a  

Egen tabell.  
 
Tabell 10. Ursprungliga MSA-värden för B-frågorna. 
1.   0.331 9.   0.639 17.   0.348 25.   0.640 
2.   0.367 10.   0.306 18.   0.446 26.   0.580 
3.   0.328 11.   0.500 19.   0.282 27.   0.392 
4.   0.291 12.   0.378 20.   0.525 28.   0.444 
5.   0.446 13.   0.333 21.   0.559 29.   0.401 
6.   0.347 14.   0.559 22.   0.443 30.   0.510 
7.   0.413 15.   0.329 23.   0.304 31.   0.382 
8.   0.639 16.   0.369 24.   0.492  

Egen tabell.  
 
Dessa två tabeller innehåller en hel del relativt låga MSA-värden och enligt Field (2009, 
s. 8, kapitel 17) ska forskaren avväga att exkludera alla variabler eller frågor som ger 
MSA-värden under 0.5. I både tabell 9 och 10 ovan går det att urskilja att ett flertal 
MSA-värden är under 0.5, men vi började med att exkludera den data som hade lägst 
MSA-värde. En annan metod som kan ses som logisk hade varit att öka antalet 
observationer, för att se om MSA-värdena skulle var kvar på samma nivå. Men eftersom 
vi inte kan tvinga fler respondenter att delta i vår studie kvarstod endast alternativet att 
reducera data. Vår intention var att bibehålla mycket av vår data inför den kommande 
faktoranalysen eftersom vi var intresserade av att analysera all data som insamlades via 
enkäterna.  
 
Vi började med att exkludera de fyra frågor som gav de lägsta MSA värdena i anti-
image korrelationsmatrisen. Dessa värden och frågor är fetstilta inom både tabell 9 för 
A-frågorna och tabell 10 för B-frågorna. Efter att vi hade exkluderat denna data från 
tabellerna 9 och 10 skapade vi nya anti-image korrelationsmatriser för både A- och B-
frågorna. En egen förkortad variant av dessa korrleationsamatriser med enbart MSA-
värdena för varje fråga presenteras nedan. I Tabell 11 presenteras de nya MSA-värdena 
för A-frågorna efter reduktionen av de fetstilta frågorna i tabell 9 ovan (2, 12, 15, 19). I 
tabell 12 är de nya MSA-värdena efter uteslutning av de fetstilta B-frågorna från tabell 
10 (1, 4, 19, 23).      
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Tabell 11. MSA-värden för A-frågorna med reducerad data. 
1.   0.626a 10.   0.628a 21.   0.412a 29.   0.452a 
3.   0.582a 11.   0.595a 22.   0.561a 30.   0.584a 
4.   0.558a 13.   0.486a 23.   0.463a 31.   0.725a 
5.   0.427a 14.   0.539a 24.   0.611a  
6.   0.600a 16.   0.362a 25.   0.615a  
7.   0.599a 17.   0.649a 26.   0.751a  
8.   0.507a 18.   0.515a 27.   0.534a  
9.   0.804a 20.   0.518 a   28.   0.410a  

Egen tabell. 
 
Tabell 12. MSA-värden för B-frågorna med reducerad data. 
2.   0.599 11.   0.665 20.   0.544 29.   0.355 
3.   0.412 12.   0.574 21.   0.510  30.   0.469 
5.   0.478 13.   0.373 22.   0.575 31.   0.548 
6.   0.444 14.   0.443 24.   0.622  
7.   0.579 15.   0.406 25.   0.773  
8.   0.592 16.   0.583 26.   0.714  
9.   0.592 17.   0.528 27.   0.588  
10. 0.413 18.   0.510 28.   0.528  

Egen tabell. 
 
Efter reduktionen av A-frågorna (2, 12, 15, 19) och B-frågorna (1, 4, 19, 23) höjdes 
överlag MSA-värdena för både A- och B-frågorna som tabell 11 och 12 visar ovan. Det 
existerar fortfarande frågor som ger upphov till MSA-värden lägre än 0.5 men eftersom 
vi är intresserade av att nyttja mycket av vår insamlade data är dessa kvar. Därefter 
valde vi att genomföra ett nytt KMO och Bartlett’s test of Sphericity för att se om 
datareduktionen hade gett något genomslag. Dessa presenteras nedan både för A- och 
B-frågorna.  
 
Tabell 13. Test efter reduktion av A-frågor. 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .573 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 614.505 
df 351 
Sig. .000 

Egen tabell.  
 
Tabell 14. Test efter reduktion av B-frågor. 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .532 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 570.854 
df 351 
Sig. .000 

Egen tabell.  
 
Efter att reduktionen av data som hade lägst MSA-värde erhöll vi betydligt högre KMO-
värde både för A-frågorna och för B-frågorna. De nya värdena 0.573 för A-frågorna och 
0.532 för B-frågorna indikerar att en faktoranalys är rimlig att genomföra enligt 
”tumregeln” att KMO skall vara över 0.5. Sammanfattningsvis hade det varit 
fördelaktigt om vi hade haft fler observationer (svar) för att genomföra en faktoranalys. 
De 78 enkätsvar som vi erhöll vid vår datainsamling är i underkant gällande datamängd 
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för att genomföra en faktoranalys, både med avseende på ett absolut antal och i 
avseende på förhållande mellan observationer och variabler. Vi är medvetna om att 
datamängden är i underkant och att det kan påverka att våra slutsatser från analysen inte 
blir lika trovärdiga som om en större mängd observationer hade använts. 
 
6.2.2 Extraktion av komponenterna 
Det existerar ett flertal olika metoder för att extrahera faktorer ur en faktoranalys. Men 
det huvudsakliga målet med metoderna är densamma, målet är att underlätta strukturen 
av variabler där olika variabler ska ha höga laddningar gentemot en av faktorerna och 
lägre gentemot de andra faktorerna (Williams et al., 2010, s. 5). Det vanligaste sätten 
som existerar för att extrahera faktorer är: principal component analysis (PCA), 
principal axis factoring (PAF), maximum likelihood, unweighted least squares, 
generalised least squares, alpha factoring och image factoring (Williams et al., 2010, s. 
6).  
 
De mest använda metoderna för att extrahera faktorer inom den publicerade litteraturen 
är PCA och PAF, PCA används mest inom explorativ faktoranalys (Williams et al., 
2010, s. 6). Williams et al. (2010, s. 6) menar att PCA extraktionsmetoden är att föredra 
när ingen tidigare modell existerar inom området. Vi valde att extrahera faktorerna med 
PCA extraktionsmetoden eftersom den verkar vara den vanligaste metoden som 
används och att den rekommenderas när ingen tidigare modell inom området existerar 
(vi nyttjade inte någon tidigare modell i denna uppsats). Någon vidare fördjupning inom 
olika extraktionsmetoder och vilken innebörd det har för faktorextraheringen 
genomfördes inte. 
 
Det huvudsakliga målet med faktoranalys är att reducera mängden variabler till olika 
faktorer och det existerar ett flertal olika kriterium eller principer för att avgöra hur 
många faktorer som ska extraheras när extraktionsmetoden är genomförd. En tumregel 
gällande kriterier som ska assistera vid faktorextraktion är enligt Thompson & Daniel 
(1996, s. 200) att forskaren skall använda ett flertal beslutsregler vid extraktion av 
faktorer. Många regler och beslutsstöd existerar inom faktorextraktion, de vanligaste är: 
Kaiser’s kriterium (eigenvalue > 1), screetestet, den sammanlagda förklarade 
variansen och parallellanalys (Williams et al., 2010, s. 200). Vid denna uppsats 
faktoranalys har vi valt att använda beslutskriterierna Kaisers’s kriterium (eigenvalue > 
1) tillsammans med att eftersträva att förklara minst 50 % av den totala variansen med 
våra faktorer.  
 
Dessutom har vi valt att genomföra ett screetest som visar förhållandet mellan 
eigenvalues och antalet faktorer. Vi har valt att kombinera dessa två beslutsmetoder i 
samband med extraktionen av faktorer grundat efter Thompson & Daniels (1996, s. 
200) beslutsregel. Men vi förhåller oss även efter Field (2009, s. 641) som menar att 
Kaiser’s kriterium ofta överskattar antalet faktorer som ska extraheras. Nedan 
presenterar vi tabell 15 och 16 som visar vilka faktorer som extraherades med PCA 
extraktionsmetoden för A- och B-frågorna. 
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Tabell 15. Total varians förklarad av A-faktorerna. 

Tabell 16. Total varians förklarad av B-faktorerna. 
Com
pone
nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of 
Squared Loadingsa 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of Variance Cumulative 
% 

Total 

1 4.121 15.263 15.263 4.121 15.263 15.263 3.166 
2 2.413 8.935 24.199 2.413 8.935 24.199 2.726 
3 2.025 7.500 31.699 2.025 7.500 31.699 2.480 
4 1.961 7.263 38.961 1.961 7.263 38.961 2.664 
5 1.774 6.572 45.533 1.774 6.572 45.533 2.120 
6 1.643 6.085 51.619 1.643 6.085 51.619 1.939 
7 1.452 5.377 56.996     
8 1.333 4.939 61.934     
9 1.177 4.358 66.292     
10 1.122 4.155 70.447     
11 1.064 3.939 74.386     

12 .883 3.272 77.658 

    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 

variance. 
Egen tabell. 
 
 

Comp
onent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 
Loadingsa 

Total % of Variance Cumulative % Total % of 
Variance 

Cumulative % Total 

1 4.578 16.954 16.954 4.578 16.954 16.954 3.022 
2 2.452 9.081 26.036 2.452 9.081 26.036 3.091 
3 2.352 8.710 34.746 2.352 8.710 34.746 3.172 
4 1.868 6.917 41.663 1.868 6.917 41.663 2.960 
5 1.670 6.185 47.848 1.670 6.185 47.848 2.142 
6 1.509 5.589 53.437 1.509 5.589 53.437 1.880 
7 1.352 5.007 58.444     
8 1.270 4.705 63.149     
9 1.172 4.339 67.488     

10 .972 3.601 71.090 

    

 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 

variance. 
Egen tabell. 
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Om vi enbart skulle använda Kaiser’s kriterium för extraktion av faktorer skulle vi 
extrahera nio faktorer enligt tabell 15 ovan. Tabell 16 visar den totala variansen som B-
faktorerna förklarar och om vi enbart skulle använda Kaiser’s kriterium skulle 11-
faktorer extraheras. Dessutom strävat vi efter att förklara minst 50 % av variansen inom 
både A- och B-faktorerna och enligt Williams et al. (2010, s. 6) är det vanligt inom 
samhällsvetenskapliga studier att förklara mellan 50-60 % av variansen. Men enligt 
Field (2009, s. 641) tenderar Kaiser’s kriterium att extrahera en överdrivet stor mängd 
faktorer. Därför valde vi att undersöka screeplotten för A- och B-faktorerna för att med 
stöd av dessa två beslutsregler tillsammans nå en konklusion över hur många faktorer 
som ska utvinnas.  
 
Nedan har vi utvunnit SPSS screeplotterna som visar vad varje faktor har för 
eigenvalue. Tolkningen och utvinningen av faktorer ur en screeplott är ofta relativt 
subjektivt och vilka faktorer som ska behålls efter analysen av screeplotten är 
kontroversiellt (Williams et al., 2010, s. 7). Tillvägagångssättet för hur screeplotten ska 
behandlas bygger enligt Williams et al. (2010, s. 7) och Field (2009, s. 639-642) på att 
en rät linje ska dras genom de mindre eigenvaluesen. Efter avbrottet ska de återstående 
faktorerna extraheras (Williams et al., 2010, s. 7; Field, 2009, s. 639-642). Eigenvalues 
beskriver hur mycket varians som finns i den riktningen och praktiskt innebär det att ett 
eigenvalue på ett innebär att faktorn förklarar lika mycket av variansen som en variabel 
gör. För att exemplifiera detta innebär det att om en faktoranalys har 10 variabler och 
om en faktor har ett eigenvalue på 1 då innebär detta att faktorn förklarar 10 % av 
variansen (Field, 2009, s. 641).  
 

 
Figur 12. Screeplott för A-faktorerna. 
Egen figur från SPSS. 
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Figur 13. Screeplott för B-faktorerna 
Egen figur från SPSS. 
 
Screeplotten för både A- och B-faktorerna indikerar båda på att färre faktorer ska 
utvinnas än vad Kaiser’s kriterium antyder. Sex faktorer ska utvinnas ur screplottsen 
efter att en rak linje dragits genom de lägre värdena för A- och B-faktorerna enligt figur 
12 och 13 ovan. Enligt Kaiser’s kriterium (eigenvalues > 1) skulle nio respektive 11 
faktorer utvinnas (se tabell 15 respektive 16). När vi sammanväger screeplotterna (se 
figur 12 och 13) med variansmatriserna (tabell 15 och 16) menar vi att de sex faktorerna 
som screeplottarna påvisar ovan för både A- och B-faktorerna är rimliga att utvinna. 
Detta eftersom att dessa sex faktorer från både A- och B-faktorerna även uppfyller vår 
strävan att förklara åtminstone 50 % av variansen i vår data. Det bör tilläggas att det inte 
verkar råda någon vidare entydighet över hur det räta sträcket ska dras i screeplottarna, 
riktlinjen enligt Williams et al. (2010) och Field (2009) är att linjen ska dras genom de 
lägsta eigenvalusen och brytpunkten ska identifieras. Sammanfattningsvis valde vi att 
överväga både variansmatriserna och screeplottarna. Screeplottarna föreslog sex 
faktorer vilket även överensstämde med vår strävan efter att förklara 50 % av variansen 
och därför valde vi att utvinna sex faktorer från A- och B-frågorna.  
 
6.2.3 Rotationsmetod 
I normalfallet efter att faktorer har blivit extraherade brukar de flesta variablerna ha en 
hög laddning gentemot den viktigaste faktorn och lägre gentemot de andra (Field, 2009, 
s. 642). För att underlätta tolkningen och klassificeringen av faktorer brukar därför 
faktorrotation användas, syftet med faktorrotation är att variabler skall ladda maximalt 
gentemot en faktor (Field, 2009, s. 642). Det existerar två huvudsakliga 
faktorrotationsmetoder, dessa kallas Orthogonal rotation och Oblique rotation (Williams 
et al., 2010, s. 9; Field, 2009, s. 642). Det existerar ett flertal olika metoder att välja 
inom både Orthogonal- och Oblique rotation (Willams et al., 2010, s. 9). Den vanligaste 
rotationsmetoden inom Orthogonal rotation kallas Varimax och är även den vanligaste 
rotationsmetoden inom faktoranalys (Willams et al., 2010, s. 9). Orthogonal rotation 
producerar lösningar där variablerna inte tillåts korrelera med varandra i kontrast till 
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detta existerar rotationsmetoden Oblique rotation där variablerna tillåts korrelera med 
varandra (Williams et al., 2010, s. 9; Field, 2009, s. 642). Inom studier där mänskligt 
beteende uteslutande eller till viss del studeras brukar Oblique rotation anses producera 
mer precisa resultat (Williams et al., 2010, s. 9). Därför har vi valt Oblique rotation som 
rotationsmetod, vi menar att CRM-implementeringsfaktorerna överlag oftast omfattar 
mänskligt beteende. Inom Oblique rotation finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt, 
dessa är Promax och Direct oblimin (Field, 2009, s. 644). Vi valde att nyttja Promax, 
med bakgrund av att vi antar att det kan finnas korrelation mellan våra variabler. Någon 
vidare fördjupning angående rotationsmetod inom Oblique rotation genomfördes inte.       
 
Nedan presenteras de roterade faktorlösningarna för A- och B-frågorna där vi i 
huvudsak valde att nyttja mönstermatrisen över ”structure matrix”. Enligt Field (2009, 
s. 666) använder de flesta forskarna mönstermatrisen för att utvinna faktorer när de har 
implementerat rotationsmetoden Oblique rotation. De flesta forskarna nyttjar 
mönstermatrisen eftersom den är lättare att använda (Field, 2009, s. 666). En restriktion 
som vi gjorde vid extraktionen av faktorerna var att vi enbart valde att laddningar över 
0.4 skulle presenteras i mönstermatriserna nedan. Detta gjorde vi eftersom att värden 
över 0.4 enligt Field (2009, s. 666) ses som substantiella värden och underlättar även 
därmed tolkningen och hanteringen av mönstermatriserna 
 

Tabell 17.  Mönstermatris A-frågor. 

  
Egen tabell från SPSS. 
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Tabell 17 avser A-frågorna och deras laddningar mot de sex faktorerna som vi valde att 
extrahera. Inom faktor ett från Tabell 17 ovan ingår A-frågorna: 10, 23, 7, 1, 14 och 17. 
Faktor två från Tabell 17 består av A-frågorna: 3, 6, 5, faktor tre består av A-frågorna; 
11, 29, 24, 22, 4, 13, och 27. Faktor fyra från Tabell 17 består av A-frågorna: 20, 18, 9 
och 25. Faktor fem från figur fyra består av A-frågorna: 28, 30 och 31. Slutligen består 
faktor sex från Tabell 17 av två A-frågor, nämligen fråga 21 och fråga 16. Frågorna åtta 
och 26 exkluderades eftersom de inte hade en faktorladdning på 0.4 eller högre. 
 

Tabell 18.  Mönstermatris B-frågor. 

 
Egen tabell från SPSS. 

 
Nedanstående extraktioner av faktorerna är alla från Tabell 18 ovan. Faktor ett av B-
frågorna består av frågorna: 26, 24, 13, 27, och 17. Faktor två består av B-frågorna: 20, 
5, 31, 28 och 18. Faktor tre består av B-frågorna: 6, 11, 9, 12 och 22. Faktor fyra består 
av B-frågorna: 7, 2 och 29. Faktor fem består av B-frågorna: 14, 21, 8 och 10. Den 
sjätte och sista faktorn består av B-frågorna: 15, 30 och 16. Fråga 3 och 25 utesluts på 
grund av för låga faktorladdningar.  
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6.2.4 Empirisk tolkning och behandling av A-faktorer 
I mönstermatriserna anges värden mellan 0 till 1 även kallade faktorladdningar. 
Desto högre faktorladdning (närmare 1) desto starkare är sambandet mellan 
variabeln och den latenta faktorn. En negativ faktorladdning visar på ett samband 
när den latenta faktorn ökar, minskar variabeln med negativ faktorladdning. 
Variabler med höga faktorladdning prioriteras vid namngivning av faktorerna. 
 

1. Personal 
Faktor ett förklarar 16,954% av den totala variansen vilket är mest av de sex A-
faktorerna och består av sex variabler som är 10, 23, 7, 1, 14 och 17. Variabel tio är att 
ge de anställda ansvar att ta egna beslut denna variabel laddar 0,777 på den latenta 
faktor ett vilket betyder att variabeln förklaras med 0,777 av faktor ett. Variabel 23 är 
att anpassa CRM till den specifika organisationen. Variabel sju är låg 
personalomsättning och laddar 0,637 på faktor ett. Variabel sju fokuserar liksom 
variabel tio på personalen inom företaget. Att ha rätt CRM teknologi är variabel nummer 
ett och är nära besläktad med variabel nummer 23 att anpassa CRM till den specifika 
organisationen. Variabel 23 och ett är involverade i personalens välbefinnande eftersom 
det är personalen som kommer att avgöra om det verkligen är rätt CRM teknologi eller 
om CRM blivit anpassad till den specifika organisationen. De sista två variablerna som 
laddar på faktor ett är att kunden skall vara i centrum och indikatorer 
(kontrollvariabler) som mäter resultat av CRM. Dessa två variabler laddar lägre än de 
övriga fyra och ses därför inte lika relevanta när det gäller att namnge denna faktor. 
Dock måste kunden placeras i centrum av personalen och indikatorer som mäter resultat 
måste personalen ta fram. Eftersom att personalen är viktig för de fyra första variablerna 
med högt värde och även kan tolkas i de två sista variablerna ses personal som ett namn 
som beskriver denna faktor på ett korrekt vis.  
 

2.  CRM-uppfattning och engagemang 
Denna faktor förklarar näst mest av de sex uttagna faktorerna, 9,08 % av den totala 
variansen och består av variablerna tre, sex och fem. Variabel tre är att inte enbart se 
CRM-initiativ som något teknologiskt och laddar på den latenta faktor två med 0,807 
vilket är en stark laddning. Variabel sex är engagerad och involverad personal och 
laddar med 0,775. Den sista variabeln som ingår i denna faktor är variabel fem, använda 
CRM-teknologi för att kommunicera med kunder och laddar med -0,553 på den latenta 
faktorn. Det intressanta med att denna variabel laddar negativt är vad detta betyder, det 
innebär att om den latenta faktorn ökar minskar variabel fem. Eftersom att variabel fem 
inte har lika stor laddning som variabel tre och sex har vi valt att inte lägga någon vikt 
till variabel fem när ett namn för denna faktor skulle utses. Variabel tre och sex 
fokuserar kring CRM-uppfattning och att personal och ledning skall vara engagerade. 
Med detta i åtanke såg vi CRM-uppfattning och engagemang som en förklarande titel 
för denna faktor.  
 

3. Brus 
Vi finner inga logiska samband mellan dessa variabler inom denna faktor. Variablerna 
är väldigt spridda inom denna faktor. Det existerar delar från många olika områden 
inom denna faktor, bland annat menar vi att processer, strategi, planering och teknologi 
är områden som denna faktor behandlar. Därför blir det väldigt svårt att logiskt namnge 
faktor tre. 
  



	   57	  

 
4. Utvärdering och CRM-träning 

Denna faktor består av fyra variabler: 20, 18, 9 och 25 och förklarar 6,917 % av den 
totala variansen. Variabel 20, hela organisationens CRM-arbete skall utvärderas (Eid, 
2007, s. 1030) förklarar den latenta variabeln med 0,830. Uppföljning av de anställdas 
feedback (Faed et al, 2010, s. 146) laddar med 0,743 vilket också är en hög laddning. 
Den tredje variabeln är att tillräckliga resurser skall avsättas för träning inom CRM och 
har en laddning på 0,526. Alla dessa tre variabler lägger sin fokus i utvärdering och att 
det är viktigt med CRM-träning, vilket leder fram till att namnet för denna faktor blir 
Utvärdering och CRM-träning. Detta är inte är likadant i den sista variabeln, central 
koordination av projekten som laddar 0,462 på den latenta variabeln. Eftersom den sista 
variabeln har en mycket lägre laddning än de andra tre har den inte setts relevant när det 
kommer fram till att namnge denna faktor.  
 

5. Processer  
Denna femte faktor förklarar 6,185 % av den totala variansen och består av tre 
variabler. Variablerna var nummer: 28, 30 och 31. Variabel 28 var standardiserade 
CRM-lösningar och laddade med 0,768 till den latenta variabeln. Den andra variabeln 
var nummer 30 automatisering av försäljning och marknadsföring och laddade med 
0,632. Den sista variabeln var 31 en process för förändring av kultur vid 
implementering av CRM och laddade gentemot den latenta faktorn med 0,573. Eftersom 
att alla dessa tre variabler hade sin kärna vid processer såg vi det som naturligt att kalla 
denna faktor för processer.  
 

6. Kunder 
Den sista faktorn förklarade 5,589 % av variansen och bestod av variablerna 21 och 16. 
Den variabel som hade den högsta laddningen gentemot den latenta faktorn är variabel 
21, ett officiellt feedbacksystem (från kunder) ska infinnas och hade en laddning på -
0,638. Med denna minus laddning menas att när den latenta variabeln ökar minskar 
denna variabel, alltså ska inte ett feedbacksystem infinnas för att den latenta variabeln 
ska öka. Variabel 16 är att kunder ska rangordnas efter hur profitabla de är för 
företaget och har en positiv laddning på 0,616 gentemot faktor sex. Dessa två variabler 
hade sitt fokus gentemot kunder och hur dessa ska behandlas inom företaget. Därför 
blev det naturligt att kalla denna faktor för Kunder.  
 

7. Summering av A-faktorer 
Sammanfattningsvis är det de fem ovanstående faktorerna som presenterats som med 
högst förklaringsgrad kan förklara vår data som insamlats. Det blir fem faktorer 
eftersom faktor tre (Brus) uteslöts. De är presenterade i fallande ordning och det går att 
säga att Personal är den viktigaste faktorn och att Kunder är mindre viktig eftersom 
Personal förklarar mer av vår data än Kunder. Tillsammans kan de fem A-faktorerna 
förklara 44, 727 % av vår data.  
 
6.2.5 Tolkning och behandling av B-Faktorer 
 

1. Organisation 
Denna faktor förklarar 15,263 % av alla B-faktorers varians med följande fem variabler: 
26, 24, 13, 27 och 17 vilket är mer än någon av de andra B-faktorerna. Variabeln som 
förklarar mest är nummer 26 effektiv hantering av information och kunskap vilken har 
en positiv laddning på 0,741 till den latenta faktorn. Variabel nummer 24 var 
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organisationens beredskap (vara kundorienterad även före implementeringen sker) och 
laddade positivt mot den bakomliggande faktorn med 0,653. Båda dessa variabler har ett 
fokus kring företagets organisation och hur företaget ska agera gällande information. 
Den tredje största laddningen som innefattas i denna faktor, att utveckla en tydlig CRM-
strategi har en laddning på 0,553. Den fjärde variabeln som har en positiv laddning 
gentemot faktorn är tydliga processer vars laddning var 0,515. Den sista variabeln som 
laddar positivt på denna faktor är variabel nummer 17 indikatorer (kontrollvariabler) 
som mäter resultatet av CRM ska finnas laddade med 0,507 gentemot denna faktor.  
 
De fyra första variablerna har en stor gemenskap i avseendet på det organisatoriska. 
Eftersom effektiv hantering av information påverkar kunskap och organisationens 
beredskap påverkar hur hela organisationen ska agera. Att utforma en tydlig CRM-
strategi och ha tydliga processer påverkar organisationen i form av att strategin 
omfattar hela organisationen och processerna omfattas av hela organisationen. 
Indikatorer (kontrollvariabler) som mäter resultatet är däremot inte lika tydliga hur de 
omfattar organisationen, men detta spelar mindre roll då denna variabel har den minsta 
laddningen gentemot den latenta faktorn.  
 

2. Utvärdering och processer 
Denna faktor består av fem variabler och förklarar 8,935 % av B-faktorernas varians. 
Utvärdering och processer består av variablerna 20, 5, 31, 28 och 18. Variabel 20 är att 
hela organisationens CRM-arbete skall utvärderas och har en positiv laddning på 
utvärdering och processer med 0,714. Nästa variabel hade en negativ laddning gentemot 
den latenta faktorn med -0,647, vilket innebär att när Utvärdering och processer ökar 
minskar denna variabel (fem) som är att använda CRM-teknologi för att kommunicera 
med kunder. Alltså ska inte ett företag använda CRM-teknologi för att kommunicera 
med kunder om denna faktor ska öka. Den tredje variabeln är nummer 31 och är en 
process för förändring av kultur vid implementering av CRM och laddar positivt till 
faktorn med 0,624. Laddar positivt gör även standardiserade CRM-lösningar och 
uppföljning av de anställdas feedback som har laddningarna 0,596 och 0,548. Både 
variablerna 20 som har starkast laddning till faktorn och variabel fem som har näst 
starkast fokuserar båda på utvärdering av företaget. Variabel 20 tar upp att hela 
organisationen ska utvärderas och femman om hur kommunikationen ska ske, vilket blir 
både utvärdering och en typ av process. Även variabel 18 har utvärdering i sig genom 
att de anställdas feedback ska följas upp. Återstående variabler, 31 och 28 fokuserade 
istället på processer vilket leder till att processer återfinns i namnet av denna faktor.  
Eftersom hälften av variablerna la sin vikt på utvärdering och återstående på processer 
ansåg vi att det var rimligt att namnge faktorn efter båda dessa grupper, namnet blir 
därför Utvärdering och processer.  
 

3. Strategi  
Denna faktor förklarar 7,5 % av variansen för B-faktorerna. Denna faktor består av fem 
variabler som är nummer: 6, 11, 9, 12 och 22.  Den variabel som högst korrelerar med 
den latenta faktorn är variabel sex engagerad och involverad personal, även ledningen 
ska använda CRM och har den högsta positiva laddningen gentemot faktorn på 0,686. 
Nästa variabler var elva och nio vilka var att överväga tid och kostnader och att 
tillräckliga resurser ska avsättas för träning inom CRM, dessa laddar positivt med 
0,611 respektive 0,609. De sista två variablerna som är uppbyggda på samma vis som 
de andra tre är planering och information från hela företaget och att omsätta 
erfarenheter och information i organisationens tillvägagångssätt vilka har laddningarna 
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0,596 respektive 0,548. Denna faktor var enkel att namnge, eftersom alla variabler hade 
någon form av strategi i sig. För att ta ett exempel är engagerad och involverad personal 
någonting som går att se som en strategi, de ska vara involverade och företaget ska 
sträva efter det. Detta genomsyrar alla variablerna, vilket leder till att Strategi sågs som 
ett korrekt namn på denna faktor.  
 

4. Brus 
Om det inte är möjligt att förklara variablerna som innefattas i en faktor brukar detta i 
lekmannatermer kallas för ”brus”. Denna faktor förklarar 7,263 % av variansen och 
består av variablerna 7, 2 och 29. Variabel nummer sju är den som har högst laddning 
gentemot faktorn på 0,815 och är personalomsättning. Nästa variabel laddade positivt 
med 0,757 och kallas för centraliserade CRM-system. Den sista variabeln som 
korrelerat med denna variabel var att implementera ett beslut/stödsystem och hade en 
negativ laddning med -0,653. Låg personalomsättning är någonting som rör personal 
och organisationen i sig. Nästa variabel var centraliserade CRM-system och detta blir 
mer av någonting tekniskt som måste förändras. Den tredje variabeln som dessutom har 
en negativ laddning gentemot faktorn är implementering av ett beslut/stödsystem och 
detta är en form av process av anpassning till erfarenheter. Det är inte tydligt vad som 
bidrar till att dessa tre variabler hör samman och därför bedömer vi denna faktor som 
”brus” och eliminerar denna förklaringsgrad på 7,263 %.  
 

5. Kunder 
Denna faktor består av fyra faktorer: 14, 21, 8 och 10 som gemensamt förklarar 6,572 % 
av variansen i vår data. Variabel nummer 14 är att kunden skall vara i centrum och har 
en positiv laddning på 0,774. Detta är en ganska hög laddning och variabeln fokuserar 
precis som det låter på kunderna. Den variabel som laddar näst högst på denna faktor är 
variabel nummer 21, ett officiellt feedbacksystem (från kunder) skall finnas och laddar 
positivt på faktorn med 0,669. Denna variabel är också tydlig med att det är kunderna 
som ligger i fokus genom att feedbacksystemet kommer från kunderna, det är kunderna 
som ska ge feedback. En variabel som har negativ korrelation med den latenta faktorn 
var nummer 8, effektivt ledarskap vars laddning var -0,579. Effektivt ledarskap var 
negativt laddat till denna faktor, det effektiva ledarskapet minskar om faktorn ökar. 
Alltså har effektivt ledarskap inte särskilt mycket att göra med kunderna, det negativa 
låga värdet leder till att ingen större vikt läggs vid namnsättning av faktorn från denna 
variabel. Den sista variabeln inom denna faktor är nummer tio att ge de anställda 
ansvar att ta egna beslut och hade en positiv laddning på 0,416 gentemot den latenta 
faktorn. Variabel nummer tio har inte mycket överensstämmande med kunder, men 
eftersom den har en låg laddning blir inte denna variabel i fokus vid namnsättande av 
faktorn. Utan fokus ligger istället vid de två variablerna med högst laddningar där 
kunder var centralt, därifrån utarbetades namnet till denna faktor, Kunder.  
 

6. Teknologi  
Denna faktor består av tre variabler: 15, 30 och 16 som tillsammans förklarar 6,085 % 
av den totala variansen i vår data. Variabel 15 är att nyttja CRM för att skapa produkter 
och eller tjänster och korrelerar till 0,657 gentemot den bakomliggande faktorn. Den 
näst största av de två variabler som korrelerar mest med denna faktor är nummer 30 
automatisering av försäljning och marknadsföring som laddar med 0,636. Båda dessa 
två nämnda variabler har en hög grad av teknologi i sig när CRM nyttjas, att skapa 
produkter är teknologiskt och detsamma gäller när automatisering ska ske av 
försäljning. Den sista variabeln inom denna faktor är nummer 16, kunder skall 
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rangordnas efter hur profitabla de är för företaget har en positiv laddning gentemot den 
latenta faktorn med 0,486. Variabel nummer 16 har ingen direkt koppling mot teknologi 
utan mer mot kunder eftersom det är de som ska rangordnas. Men eftersom variabel 16 
är den som har lägst laddning av alla variabler gentemot faktorn har inte denna variabel 
fått vara med och påverka namnet Teknologi. 
 

7. Summering av B-faktorer 
Sammanfattningsvis är det de fem ovanstående faktorerna som presenterats som med 
högst förklaringsgrad kan förklara vår data som insamlats. De är presenterade i fallande 
ordning och det går att säga att Organisation är den viktigaste och att Teknologi är 
mindre viktig eftersom Organisation förklarar mycket mer av vår data än Teknologi. 
Bland dessa faktorer har vi dock valt att bortse från faktor fyra eftersom vi inte kunde se 
något tydligt samband mellan de variabler som den består av. Detta leder till att 
mängden B-faktorer blir fem istället för sex och förklaringsgraden för dessa faktorer blir 
tillsammans 44,356 % istället för 51,619 %.  
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7. Analys och diskussion 
Inom detta kapitel diskuteras hur faktorerna uppkommit och mer ingående varifrån de 
framstående variablerna härstammar. Vår teoretiska koppling lägger därmed fokus 
kring de variabler som varit medverkande i namnet till de olika faktorerna. Vidare 
diskuteras hur detta har kunnat ske och varför detta är intressant 
 
Faktoranalysen av A- och B-frågorna resulterade i som tidigare nämnt ursprungligen i 
sex faktorer, men reducerades sedan till fem faktorer på grund av att ingen tydlig 
koppling mellan vissa variabler kunde hittas. En motivering bakom våra tankar vid 
namngivningen av faktorerna finns under kapitel 6.2.4 för A-frågorna och under kapitel 
6.2.5 för B-frågorna.  
 
Vi har tagit fram fem kritiska faktorer för implementering av CRM för både A- och B-
frågorna. Vi menar att dessa fem faktorer både för A- och B-frågorna är relevanta och 
viktiga att överväga vid implementering av CRM. Inom analysen var det relativt tydligt 
vilka variabler som skulle delas in i vilken faktor, eftersom varje variabel generellt hade 
en hög faktorladdning. Det var bara i vissa fall som en variabel hade en signifikant 
faktorladdning gentemot mer än en faktor (0.4≥). Detta uppstod för variabel 7, 14 och 5 
för A-frågorna, det vill säga att det fanns mer än en faktorladdning som var substantiell 
efter rotation i mönstermatrisen gentemot en faktor. Vid sådana tillfällen har den högsta 
faktorladdningen valts, men det är inte önskvärt vid en faktoranalys att variablerna har 
mer än en substantiell faktorladdning. Gällande B-frågorna var det 27, 17 och 22 som 
hade en signifikant laddning mot fler än en faktor. Men som vid exemplet för A-
frågorna har dessa placerats in i faktorn som de laddar högst mot. Resterande variabler 
var tydliga att placera in eftersom de bara hade en substantiell faktorladdning. Vilket 
överlag ledde till att grupperingen från mönstermatriserna var tydlig och enkel att 
genomföra för både A- och B-frågorna. 

Problemformuleringen som detta arbete ämnar besvara är: Vilka faktorer är kritiska vid 
implementering av CRM för SMEs inom svensk IT-industri? Vi menar att 
faktoranalysen som vi nyttjar och grupperingarna som uppstår ur denna besvarar vår 
problemformulering. Dessa faktorer analyseras och diskuteras nedan. Syftet med 
uppsatsen är att identifiera faktorer med målet att minska misslyckandegraden av CRM-
implementeringar inom svensk IT-industri och vägleda företagen i deras CRM-
implementeringar. Enligt Keramati et al. (2012, s. 253) är det viktigaste steget till att 
sänka misslyckandegraden att identifiera och utvärdera kritiska variabler för CRM-
projekt. Genom faktoranalysen identifierar vi kritiska faktorer och uppfyller på detta 
sätt syftet med uppsatsen. Arbetet syftar även till att vägleda IT-företag i deras CRM-
implementering, detta kommer att ske genom rekommendationer i slutsatserna 
utsprungna från faktoranalysen. Grupperingen av variablerna till faktorer och deras 
teoretiska bakgrund kommer nedan att diskuteras och analyseras.  

7.1 A-frågorna 
 
7.1.1 Personal 
Den första faktorn som A-frågorna gav upphov till valde vi att kalla Personal, den 
består av sex variabler och förklarar 16,954 % av variansen. Variablerna är att: ge de 
anställda ansvar att ta egna beslut (Lin et al. 2010, s. 48), anpassa CRM till den 
specifika organisationen (Faed et al., 2010, s. 146; Lin et al., 2010, s. 48), låg 
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personalomsättning (Lin et al., 2010, s. 48), att ha rätt CRM teknologi (Faed et al., 
2010, s. 146; Keramati et al., 2012, s. 247; Eid & El-Gohary, 2014 s. 357), kunden skall 
vara i centrum (Eid & El-Gohary, 2014, s. 357; Keramati et al., 2012, s. 247; Pan et al., 
2007, s. 829; Kale, 2004, s. 44) och att indikatorer (kontrollvariabler) som mäter 
resultat av CRM skall infinnas (Eid, 2007, s.1030; Keramati et al., 2012, s. 247). 
 
Inom Personal är Lin et als. (2010) studie som omfattar taiwanesiska banker 
framträdande. De tre variablerna som laddar högst gentemot Personal är ett resultat av 
Lin et als. (2010) forskning. Även Keramati et al. (2012) var framträdande inom faktor 
ett som låg till grund för de tre variablerna med lägre laddning. Keramati et al. (2012) 
utförde en litteraturstudie i kombination med konsultation av experter inom området för 
att leda fram till sitt resultat. Sedan var det även fler forskare som låg bakom dessa sex 
variabler som utgör Personal, dessa går att återfinna i Bilaga 1. En intressant aspekt är 
att vid vår första områdesindelning av variabler var Personal inte en gruppering. Efter 
grupperingen som faktoranalysen gav menar vi att Personal ska vara en faktor. Det är 
intressant att se hur Lin et al. (2010) lyckas ta fram tre variabler som har en hög 
laddning gentemot denna faktor. En fråga som kan lyftas är om övriga variabler i denna 
faktor även kan vara kritiska för CRM-implementering hos taiwanesiska banker, 
eftersom att tre av variablerna inom Personal har sitt ursprung därifrån.  
 
Enligt Mandic (2011, s. 349-351) och Eid & El-Gohary (2014, s. 360) är anställda den 
viktigaste resursen vid en CRM-implementering. Vår faktoranalys leder till ett resultat 
där Personal är den viktigaste faktorn vilket överensstämmer med Mandic (2011, s. 
349-351) och Eid & El-Goharys (2014, s. 360) tidigare forskning. Figur 2 påvisar även 
den att människor är kritiskt för CRM, anställda ingår i begreppet människor menar vi 
och därigenom verifierar vi också Chen & Popovichs (2003, s. 676) tidigare forskning. 
Det innebär att den viktigaste faktorn för A-frågorna, Personal, är sedan tidigare 
framhållen som den mest kritiska faktorn för CRM-implementering vilket den även blir 
i detta arbete.   
 
7.1.2 CRM-uppfattning och engagemang 
Faktor nummer två, CRM-uppfattning och engagemang förklarade 9 % av den totala 
variansen inom vår data. De variablerna som ingår i faktor två är: att inte se CRM som 
enbart något teknologiskt (Kale, 2004, s. 44), engagerad och involverad personal, även 
ledningen skall använda CRM (Mendoza et al., 2007, s. 921; Pan et al., 2007, s. 829) 
samt att använda CRM-teknologin för att kommunicera med kunder (Eid & El-Gohary, 
2014, s. 352).  
 
Det var ingen enskild forskare som var framträdande inom faktor två som vid faktor ett, 
här råder det en blandning mellan konceptuell forskning och empirisk forskning. Den 
viktigaste variabeln inom faktorn påpekades ursprungligen av Kale (2004), som är en 
konceptuell studie över vad som är kritiskt för CRM-implementering. Den efterföljande 
variabeln inom faktor två, engagerad och involverad personal, även ledningen skall 
använda CRM framkom vid två tillfällen vid tidigare forskning. Mendoza et al. (2006) 
som med stöd av en grupp internationella experter inom området kom fram till 
engagerad och involverad personal, även ledningen skall använda CRM och detta 
gjorde även Pan et al. (2007). 
 
Den sista variabeln att använda CRM-teknologin för att kommunicera med kunder kom 
Eid och El-Gohary (2014) fram till vid deras forskning gällande CRM-implementering 



	   63	  

inom den egyptiska turistindustrin. Denna variabel har en negativ laddning gentemot 
faktor två vilket innebär att den inte har varit särskilt central vid namngivandet av 
faktorn. Det innebär att om faktor två ökar minskar denna variabel och vice versa. 
 
Kale (2004) och Mendoza et al. (2005) poängterar i sin forskning att engagemang hos 
ledning och företag är viktigt för CRM-implementering. Vi kan nu styrka Kale i 
avseendet att engagemang är kritiskt för CRM-implementering, eftersom engagemang i 
denna studie blir framtagen som den näst mest kritiska faktorn.  
 
7.1.3 Brus 
Faktor tre, förklarar 8,7 % av variansen i vår data, men vid namngivningen av denna 
variabel kunde vi inte finna något logiskt samband mellan variablerna som utgör denna 
faktor. Därför har vi valt att bortse från denna faktor vid extraktionen. Inom denna 
faktor ingår det enligt oss alldeles för många variabler från för många olika områden, 
för att en logisk slutsats om deras samhörighet ska kunna tas. Vidare motivering bakom 
varför detta beslut togs finns i 6.2.4. 
 
Vi anser inte att det är önskvärt att utse vissa faktorer som brus och därför sortera bort 
dem, eftersom detta leder till en lägre total förklaringsgrad. Vi anser att det är viktigare 
att varje faktor faktiskt förklarar vår data och att det finns gemenskap mellan 
variablerna, än att bibehålla en hög förklaringsgrad.  
 
7.1.4 Utvärdering och CRM-träning 
Faktor fyra, Utvärdering och CRM-träning förklarar 6,9 % av variansen inom vår data. 
Denna faktor består av variablerna: hela organisationens CRM-arbete skall utvärderas 
(Eid, 2007, s. 1030), uppföljning av de anställdas feedback (Faed et al., 2010, s. 146), 
tillräckliga resurser skall avsättas för träning inom CRM (Eid & El-Gohary, 2014, s. 
357), central koordination av projekten (Roberts et al., 2005, s. 317). I denna faktor är 
det ingen enskild forskare som utgör en merpart av variablerna. Den första variabeln 
och den som har högst faktorladdning, hela organisationens CRM-arbete skall 
utvärderas, var ett resultat av Eids (2007) forskning från bankindustrin. 
 
Den variabel som har näst högst faktorladdning, uppföljning av de anställdas feedback 
är ett resultat från Faed et als. (2010) forskning av CRM. Den efterföljande variabeln 
tillräckliga resurser skall avsättas för träning inom CRM uppdagades som kritiskt för 
implementering av CRM av Eid & El-Gohary (2014) inom den egyptiska 
turistbranschen. Den sista variabeln inom faktor fyra, central koordination av projekten, 
överensstämmer inte särskilt väl med titeln på faktorn och var även variabeln med lägst 
laddning, den har därför inte varit lika central vid namngivningen av faktorn. 
 
I vår studie kan vi därmed verifiera både Faed et al. (2010) och Eids (2007) tidigare 
framtagna slutsatser om att utvärdering och uppföljning/träning, ser ut att vara två 
kritiska delar till att lyckas med CRM-implementering.  
 
7.1.5 Processer 
Faktor fem, processer, förklarar sex procent av den totala variansen. Denna faktor 
består av tre variabler: standardiserade CRM-lösningar (Pan et al., 2007, s. 829), 
automatisering av försäljning och marknadsföring (Mendoza et al., 2005, s. 921) och en 
process för förändring av kultur vid implementering av CRM (Keramati et al., 2012, s. 
247). Inom denna faktor var det ingen tidigare forskare som blev mer central. Den 
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variabel som hade högst laddning gentemot faktor fem var standardiserade CRM-
lösningar och framtogs av Pan et al. (2007), som bedrev en empirisk studie över ett 
kinesiskt företag.  
 
Den variabel som har näst högst faktorladdning automatisering av försäljning och 
marknadsföring var ett resultat av Mendoza et als. (2006) forskning som framkom 
genom en litteraturstudie där deras resultat sedan konsulterades av experter inom CRM. 
Den variabel som hade lägst laddning gentemot faktor fem, en process för förändring av 
kultur vid implementering av CRM, var ett resultat av Keramati et als. (2012) forskning 
som genomförde en fallstudie över experters åsikter. Faktor fem var en faktor där 
namnsättningen var väldigt övertygande och helt logisk menar vi. Eftersom att alla 
variabler har anknytningar till processer. 
 
Processer är som många av de tidigare forskarnas resultat en kritisk faktor för CRM-
implementering. Vi kan endast verifiera att detta verkar stämma, även om det inte i 
denna undersökning blir framtaget som den viktigaste faktorn, verkar den synnerligen 
vara viktig. Detta resultat överensstämmer med en av kärnaktiviteterna inom CRM som 
visas genom Figur 2 som är tagen från Chen & Popovichs (2003, s. 676). Därigenom 
verifierar vi delvis deras tidigare framtagna bild över vad som är kritiskt för CRM.     
 
7.1.6 Kunder 
Den avslutande faktorn är kunder, den förklarar 5,5 % av variansen av vår data och är 
således den faktor som förklarar minst av variansen. Den består endast av två variabler, 
ett officiellt feedbacksystem (från kunder) ska infinnas (Keramati et al., 2012, s. 247) 
och kunder ska rangordnas efter hur profitabla de är för företaget (Keramati et al., 
2012, s. 247). Den första variabeln har en negativ laddning vilket innebär att om den 
ökar, minskar den latenta faktorn och vice versa. Vilket speglar ett intressant 
förhållande mellan de två variablerna inom denna faktor. Det hade varit intressant att se 
om detta samband mellan variablerna funnits om en större mängd enkäter hade samlats 
in.  
 
Den variabel som laddar negativt mot faktorn var att ett officiellt feedbacksystem (från 
kunder) ska infinnas, som ursprungligen var framtagen av Keramati et al. (2012). Den 
andra variabeln inom kunder, kunder ska rangordnas efter hur profitabla de är för 
företaget, är också den ett resultat av Keramati et als. (2012) forskning. Vilket innebär 
att Keramati et als. (2012) forskning var väsentlig för grundandet av faktorn kunder. 
Men denna faktor förklarar minst av variansen inom vår data och bedöms därför som 
den minst viktiga faktorn av de faktorer som våra A-frågor resulterade i. En intressant 
aspekt från tidigare forskning av Frow (2011, s. 79) är att 20 % av CRM-initiativen 
skadar kundrelationerna. Vi har kommit fram till att kunder är viktigt och därmed också 
kundrelationerna genom faktorn Kunder. Därför vill vi göra företagen medvetna om hur 
pass viktiga kunderna och deras kundrelationer är, eftersom kundrelationer annars enligt 
Frow (2011, s. 79) kan ta skada vid en CRM-implementering.  
 
7.2 B-frågorna 
 
7.2.1 Organisation 
Den första faktorn som faktoranalysen av B-frågorna gav upphov till var faktorn 
Organisation. Faktorn Organisation förklarar 15,2 % av den totala variansen som B-
frågorna ger upphov till. Därmed är faktorn Organisation även den viktigaste faktorn 
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som B-frågorna resulterade i. Organisation består av fem variabler som presenteras i 
fallande ordning i avseende på faktorladdningar: effektiv hantering av information och 
kunskap (Eid & El Gohary, 2014 s. 357), organisationens beredskap (vara 
kundorienterad även före implementeringen sker) (Padilla-Meléndez & Garrido-
Moreno, 2014, s. 393; Osarenkhoe & Bennani, 2007, s. 153-155), utveckla en tydlig 
CRM-strategi (Eid, 2007, s. 1030; Eid & El-Gohary, 2014, s. 357), tydliga processer 
(Mandic, 2011, s. 349), indikatorer (kontrollvariabler) som mäter resultatet av CRM 
(Eid, 2007, s.1030; Keramati et al., 2012, s. 247).  
 
Variabeln som har högst faktorladdning, effektiv hantering av information och kunskap, 
är ett resultat av Eid & El-Goharys (2014) forskning på den egyptiska turistmarknaden. 
Den efterföljande variabeln inom faktorn Organisation, organisationens beredskap 
(vara kundorienterad även före implementeringen sker) är en variabel som har tagits 
fram av både Padilla-Meléndez & Garrido Moreno (2013) och Osarenkhoe & Bennani 
(2007) som bedrev empirisk forskning i hotell- respektive bankbranschen. Padilla-
Meléndez & Garrido Moreno (2013, s. 394) menar att organisationens beredskap (vara 
kundorienterad även före implementeringen sker) är den enskilt viktigaste variabeln för 
en lyckad CRM-implementering. Den placeras som en viktig variabel inom den 
viktigaste faktorn vilket leder till att vi kan styrka Padilla-Meléndez & Garrido-Morenos 
(2013) och Osarenkhoe & Bennanis (2007) resultat om att organisationens beredskap är 
extremt viktigt för att lyckas med CRM implementering. Intressant är vidare att denna 
organisationens beredskap inte kom fram som en kritisk variabel bland A-faktorerna. 
Vilket leder oss till att tro att denna faktor antingen glöms bort att den var viktig vid 
implementeringen eller att den inte ses lika relevant efter att implementeringen skett.  
 
Den tredje variabeln inom organisation, utveckla en tydlig CRM-strategi var ett resultat 
Eid (2007) och Eid & El-Gohary (2014), där empirisk forskning har skett inom banker 
respektive turistbranschen. Den fjärde variabeln i Organisationer, tydliga processer var 
ett resultat av Mandic (2011) forskning av vad som är kritiskt för CRM-implementering 
som genomfördes på den kroatiska marknaden. Den sista variabeln, indikatorer 
(kontrollvariabler) som mäter resultatet av CRM är en kritisk variabel som Eid (2007) 
och Keramati et al. 2012 uppmärksammat inom sin forskning för CRM-implementering.    
 
7.2.2 Utvärdering och processer 
Den efterföljande faktorn som förklarar näst mest av variansen av vår data med 
avseende på B-frågorna är Utvärdering och processer som förklarar 8,9 % av variansen 
i vår data. Utvärdering och processer består av fem variabler: hela organisationens 
CRM-arbete skall utvärderas (Eid, 2007, s. 1030), att använda CRM-teknologi för att 
kommunicera med kunder (Eid & El-Gohary, 2014, s. 352), en process för förändring 
av kultur vid implementering av CRM (Keramati et al., 2012, s. 247), standardiserade 
CRM-lösningar (Pan et al., 2007, s. 829) och uppföljning av de anställdas feedback 
(Faed et al., 2010, s. 146).  
 
Den variabel som har högst faktorladdning inom faktor två, hela organisationens CRM-
arbete skall utvärderas, är ett resultat från Eids (2007) CRM-forskning inom 
bankbranschen. Det är den variabel som genom sin faktorladdning är relativt viktigast 
inom faktorn Utvärdering och processer. Den efterföljande variabeln inom faktor två, 
att använda CRM-teknologi för att kommunicera med kunder, är ett resultat av Eid & 
El-Goharys (2014) forskning där den egyptiska turistbranschen varit föremål för deras 
studie. Denna variabel laddar negativt gentemot faktor två vilket innebär att om denna 
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variabel ökar minskar faktorn och vice versa. Vilket anspelar på ett intressant samband 
mellan variablerna som ingår i faktor två. Det hade varit intressant med en större mängd 
data för att mer ingående kunna avgöra om detta samband fortfarande existerar.  
 
Den tredje variabeln i fallande ordning inom Utvärdering och processer, en process för 
förändring av kultur vid implementering av CRM, är ett resultat av Keramati et al 
(2012) fallstudie av experter inom CRM-implementering. Denna variabel laddar högt 
och är en viktig beståndsdel av Utvärdering och processer. Den följande variabeln i 
fallande faktorladdning, standardiserade CRM-lösningar, är ett resultat ursprungligen 
av Pan et al. (2007) empiriska CRM-forskning av ett företag i Kina. Den femte och sista 
beståndsdelen av faktor två, uppföljning av de anställdas feedback, är ett resultat av 
Faed et als. (2010) konceptuella CRM-forskning och är den minst viktiga variabeln i 
faktor två.      
 
Utvärdering och processer förklarar näst mest av variansen i vår data som B-frågorna 
gav upphov till, men det finns ingen dominerande forskare. Alla variablerna som 
tillsammans skapar faktor två är huvudsakligen resultat av CRM-forskning från olika 
miljöer. Även i B-faktorerna lyfts processer fram som en faktor, men denna gång i 
kombination med utvärdering. Det skulle vara möjligt att argumentera för att 
utvärdering sker i en form av process, men vi har valt att ha en distinktion mellan de 
båda.  
 
7.2.3 Strategi 
Den tredje faktorn Strategi förklarar 7,5 % av variansen av B-frågorna, även denna 
faktor består av fem variabler: engagerad och involverad personal även ledningen ska 
använda CRM (Mendoza et al., 2007, s. 921; Pan et al., 2007, s. 829), att överväga tid 
och kostnader (Eid, 2007, s. 1030; Mandic, 2011, s. 349; Pan et al., 2007, s. 829; 
Keramati et al., 2012, s. 247), att tillräckliga resurser ska avsätta för träning inom 
CRM (Eid & El-Gohary, 2014, s. 357), planering och information från hela företaget 
(Roberts et al., 2005, s. 317) samt att omsätta erfarenheter och information i 
organisationens tillvägagångssätt (Keramati et al., 2012, s. 247).  
 
Den första variabeln i den tredje faktorn Strategi, engagerad och involverad personal 
även ledningen ska använda CRM, har framtagits som kritiskt för en lyckad CRM-
implementering av Mendoza et al. 2007 och Pan et al. 2007. De har bedrivit sin 
forskning genom konsultation av experter respektive en fallstudie av ett företag i Kina. 
Engagerad och involverad personal även ledningen ska använda CRM är den variabel 
som har högst faktorladdning gentemot faktorn Strategi och är därmed den viktigaste 
ingrediensen inom faktorn. Den efterföljande variabeln, att överväga tid och kostnader, 
är något som har påpekats som kritiskt av flera forskare inom CRM-implementering 
(Eid, 2007; Mandic, 2011; Keramati et al. 2012, Pan et al. 2007). Det är med andra ord 
en variabel som har påpekats som kritiskt inom ett flertal miljöer och ekonomiska 
områden. Att överväga tid och kostnader är den variabel som har näst högst 
faktorladdning inom faktorn Strategi, vilket innebär att denna variabel utgör en 
betydande beståndsdel av Strategi. Vi kan med denna studie verifiera Eid (2007), 
Mandic (2011), Keramati et al. (2012) och Pan et als. (2007) variabel att överväga tid 
och kostnader även i denna studie.  
 
Den följande variabeln är i fallande ordning efter faktorladdningar inom Strategi, att 
tillräckliga resurser ska avsätta för träning inom CRM, är en variabel som har påpekats 
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som kritisk för CRM-implementering av Eid & El-Gohary (2014). Eid & El-Goharys 
(2014) variabel kommer från deras empiriska forskning av den egyptiska 
turistbranschen och har genom vår faktoranalys den tredje högsta faktorladdningen 
gentemot Strategi. Den fjärde variabeln, planering och information från hela företaget, 
laddar fjärde högst gentemot Strategi. Den är ett resultat av Roberts et als. (2005) 
litteraturstudie över empirisk forskning av CRM-implementering. Den femte och den 
variabel som har lägst faktorladdning gentemot Strategi, att omsätta erfarenheter och 
information i organisationens tillvägagångssätt, är en variabel ursprungligen framtagen 
av Keramati et al. (2012). Strategi var en del av den ursprungliga triviala indelningen av 
områden som variablerna behandlade, vilket vi genomförde med syftet att underlätta för 
läsaren att ta till sig informationen. Intressant är att denna indelning återkom i 
faktoranalysen, trots att variabelindelningen inte är helt överensstämmande. 
 
7.2.4 Brus 
Den fjärde faktorn som delgavs av faktoranalysen av B-frågorna valde vi att behandla 
som brus. Faktorn förklarar 7,2 % av variansen i vår data. Genom faktoranalysen och de 
extraktionskriterier som vi nyttjade är det en relevant faktor, men vi kunde inte finna 
några logiska samhörigheter mellan variablerna som utgör denna faktor. Andra mer 
erfarna forskare inom CRM-implementeringsområdet kanske inte hade gjort samma 
avvägning, men vi fann inget annat logiskt alternativ. Mer utförligt resonemang 
angående detta val finns i kapitel 6.2.5. 
 
7.2.5 Kunder 
Den femte faktorn Kunder förklarar 6,5 % av variansen i vår data. Den består av fyra 
variabler: att kunden skall vara i centrum (Eid & El-Gohary, 2014, s. 357; Keramati et 
al., 2012, s. 247; Pan et al., 2007, s. 829; Kale, 2004, s. 44), ett officiellt feedbacksystem 
(från kunder) skall infinnas (Keramati et al., 2012, s. 247), effektivt ledarskap (Faed et 
al., 2010, s. 146) samt att ge de anställda ansvar att ta egna beslut (Lin et al., 2010, s. 
48). 
 
Den första variabeln som Kunder består av, att kunden skall vara i centrum, har 
påpekats som kritiskt vid CRM-implementering av ett flertal forskare som har 
presenterats inom detta arbete (Kale, 2004; Eid & El-Gohary, 2014; Keramati et al., 
2012; Pan et al., 2007). Denna variabel är även den viktigaste sett till faktorladdning 
inom faktorn Kunder. Intressant är att denna variabel verkar vara viktig oavsett vilken 
miljö eller bransch som forskningen har bedrivits i. Genom att forskare som har påvisat 
denna variabel har bedrivit forskningen inom ett flertal olika miljöer och ekonomiska 
områden. Den variabel med näst högst faktorladdning inom Kunder, ett officiellt 
feedbacksystem (från kunder) skall finnas, härstammar från Keramati et als. (2012) 
CRM-forskning. Den är genom sin faktorladdning en viktig del av faktorn Kunder och 
anspelar på faktornamnet främst genom att det är kundernas åsikter som ska samlas in.  
 
Den efterföljande variabeln i fallande ordning i avseende på faktorladdning, effektivt 
ledarskap är ett resultat av Faed et als. (2010) CRM-forskning. Denna variabel laddar 
negativt gentemot Kunder vilket har medfört att den inte har haft samma vikt vid 
namnsättningen av faktorn. Den fjärde och sista variabeln som utgör Kunder, att ge de 
anställda ansvar att ta egna beslut, har påpekats som kritisk för CRM-implementering 
av Lin et al. (2010) som bedrev sin empiriska forskning på taiwanesiska banker. Denna 
fjärde och sista variabel har som tidigare nämnts inte påverkat namngivningen av 
faktorn i någon större utsträckning genom att den har lägst faktorladdning. Sett till 
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namngivningen av faktor fem menar vi att det existerar ett logiskt samband mellan de 
två variablerna som laddar högst och att sambandet är mer oklart gällande varför 
effektivt ledarskap laddar negativt gentemot denna faktor. Det hade varit intressant att 
undersöka om detta negativa samband gentemot effektivt ledarskap kvarstår om 
ytterligare data hade insamlats.  
 
Enligt tidigare forskning av Frow (2011, s. 79) skadar 20 % av CRM-initiativen 
kundrelationerna. Vi har kommit fram till att kunder är viktigt och därmed också 
kundrelationerna genom faktorn Kunder. Med detta vill vi uppmärksamma företagen 
om hur viktiga Kunder och kundrelationer är, eftersom de annars kan ta skada.  
 
7.2.6 Teknologi 
Den sjätte och sista faktorn som vi valde att utvinna från B-frågorna, Teknologi 
förklarar 6 % av variansen i vår data. Teknologi består av tre variabler: att nyttja CRM 
för att skapa produkter och eller tjänster (Eid & El-Gohary, 2014, s. 357), 
automatisering av försäljning och marknadsföring (Mendoza et al., 2005, s. 921) samt 
att kunder skall rangordnas efter hur profitabla de är för företaget (Keramati et al., 
2012, s. 247). 
 
Den första och den viktigaste variabeln inom kunder sett till faktorladdning, nyttja CRM 
för att skapa produkter och eller tjänster, har ursprungligen påpekats som kritiskt för 
CRM-implementering av Eid & El-Gohary (2014) vid deras empiriska forskning av 
egyptens turistindustri. Vi kan därmed styrka Eid & El-Goharys (2014) forskning med 
hjälp av detta resultat, eftersom deras variabel blev väldigt viktig inom denna faktor. 
 
Den efterföljande variabeln, automatisering av försäljning och marknadsföring är ett 
resultat av Mendoza et als. (2007) CRM-forskning. Initialt hade vi namngett denna 
variabel som en process, men detta kunde lika gärna varit under teknologier. Den sista 
och tredje högst viktade variabeln inom Teknologi, kunder skall rangordnas efter hur 
profitabla de är för företaget är ett resultat av Keramati et als. (2012) fallstudie över 
experter inom CRM-implementering. En intressant aspekt är att Teknologi 
överensstämmer med den triviala indelning av variablerna som vi genomförde för att 
underlätta för läsaren i teoretisk referensram. Inom denna faktor är det ingen forskare 
som är framstående utan det är resultat från diverse olika forskare och miljöer som 
ligger till grund för denna faktor. 
 
7.3 Diskussion angående A- och B-frågorna 
Vi anser både de undersökta A- och B-faktorerna är viktiga och intressanta. Men vi 
anser att A-frågorna och således A-faktorerna var lite viktigare än B-faktorerna. 
Motiveringen till detta är enklast förklarat med hjälp av ett exempel: 
 
Anta att du äger en bil och denna bil blir smutsig emellanåt. Nu får du frågan om hur 
ofta din bil är smutsig och vad du gör för att motverka att den är smutsig. Denna fråga 
förknippas med B-faktorerna. Då kan du exempelvis svara att du låter den står ute när 
det regnar och att du tvättar den i tvätthall ibland. Samtidigt som du ger dessa svar inser 
du att du har mycket mer information att ge om hur en bil egentligen ska bli behandlad 
för att vara ren. Med andra ord skulle frågan till dig kunna vara: 
 
-Vad anser du vara viktigt för att hålla en bil ren? Denna frågeställning är en reflektion 
till A-faktorerna.  
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På en sådan fråga skulle du istället för att endast svara vad du faktiskt utför för metoder 
för att hålla bilen ren även säga vad du tycker att människor borde göra för att hålla sin 
bil ren. Vilket kan vara mycket mer komplicerat och bestå av fler metoder än vad du 
faktiskt själv använder dig av. Det blir även på detta vis som A-frågorna anses, även om 
företaget inte lyckades som de ville i implementeringen kan de alltså i efterhand inneha 
en bred kunskap om hur ett företag faktiskt borde gå tillväga vid implementering av 
CRM. Med denna motivering har vi valt att fokusera lite extra på A-faktorerna 
gentemot B-faktorerna.  
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8. Slutsatser 
Inom detta kapitel kommer studiens syfte att fullgöras och problemformuleringen 
“Vilka faktorer är kritiska för implementeringen av CRM för SMEs inom svensk IT-
industri?” att besvaras. Syftet med uppsatsen är att de identifierade faktorerna ska 
ämna minska misslyckandegraden av CRM-implementeringar inom svensk IT-industri. 
Studien ämnar därmed vägleda företag i att utföra framgångsrika CRM-
implementeringar. Avslutningsvis presenteras rekommendationer för hur svenska IT-
företag ska utföra framgångsrika CRM-implementeringar. 
 
8.1 Slutsatser 
Vår utgångspunkt för denna studie har inte varit någon enskild teori eller forskare utan 
teorierna och variablerna härstammar från en mängd olika forskare som alla intresserat 
sig för CRM-implementering. En uppenbar slutsats att dra från vårt resultat är att det 
finns stora diskrepanser mellan hur företagen agerade vid implementeringen av CRM 
och vad de anser vara viktigt i efterhand. Slutsatsen från detta är främst att deras bild 
över hur CRM ska implementeras för att lyckas, förändras efter den initiala 
implementeringen. Detta leder fram till att företagens uppfattning om CRM har 
utvecklats i takt med att CRM-implementeringen fortskridit. 
 
Här följer en kort förklaring över vad A- och B-faktorer innebär. A-faktorerna är 
baserade på vad respondenterna upplevde var viktigt vid deras CRM-implementering 
och B-faktorerna är baserade på hur de prioriterade varje variabel vid deras CRM-
implementering.  
 
8.1.1 A-Faktorer slutsatser 
A-frågorna utmynnade i följande slutsatser och presenteras nedan i fallande ordning 
efter hur kritiska de är för CRM-implementering inom svensk IT-industri:  
 
1. Personal 
2. CRM-uppfattning och engagemang  
3. Utvärdering och CRM-träning   
4. Processer  
5. Kunder 
 
Alla dessa faktorer är kritiska och viktiga att beakta vid införandet och användandet av 
CRM. Nedan presenteras Figur 14 som har sin grund i Figur 3. Figur 14 presenterar de 
nya viktigaste områdena för CRM-implementering.   

 
Figur 14. Kritiska A-faktorer för CRM-implementering inom svensk IT-industri. 

Egen figur.  
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Personal var den viktigaste faktorn och fokuserar specifikt på att anpassa CRM till 
organisationen och att personalen ska få ta ansvar. Något som ofta nämns inom 
företagssammanhang är att ”personalen är företagets viktigaste resurs” och detta blir 
uppmärksammat även i denna faktor. Det blir viktigt att personer som tidigare tagit allt 
ansvar måste våga ta ett steg tillbaka och lämna över delar av ansvaret till andra. Om 
detta uppnås blir vår slutsats att denna faktor är den viktigaste att fokusera på vid 
implementering av CRM i svenska IT-företag.   
 
CRM-uppfattning och engagemang är också en viktig faktor att ta hänsyn till vid 
implementering av CRM enligt vår data. Slutsatsen från denna faktor blir att 
uppfattningar och förväntningar som personal och ledning har, påverkar till stor del hur 
implementeringen lyckas. Framförallt är det viktigt att inte uppfatta CRM som enbart 
något teknologiskt.  
 
Utvärdering och CRM-träning togs fram som den tredje viktigaste faktorn att vara 
medveten om vid CRM-implementering. Denna faktor poängterar att det är viktigt med 
att utvärdera CRM-arbetet och att medarbetarna kontinuerligt tränas inom CRM.  
 
Processer var den fjärde kritiska faktorn och vår slutsats blir därför att det är viktigt 
med att automatisera och generalisera mycket av processerna som finns på ett företag 
för att lyckas med CRM.  
 
Kunder var den sista kritiska A-faktorn som vi framtog via faktoranalysen. Kunder 
brukar ses som den viktigaste biten för att ett företag ska lyckas, annars har de ingen att 
sälja till. Men när det avser implementering av CRM kom de endast på femte plats. Vår 
slutsats blir därför att det är viktigt att behålla fokus på kunderna genom 
implementeringen av CRM. 
 
8.1.2 B-Faktorer slutsatser 
B-frågorna utmynnade i följande slutsatser och presenteras nedan i fallande ordning 
efter hur kritiska de är för CRM-implementering inom svensk IT-industri:  
 
1. Organisation  
2. Utvärdering och processer  
3. Strategi  
4. Kunderna  
5. Teknologi  
 
Alla dessa faktorer såg respondenterna som kritiska och viktiga att beakta vid deras 
CRM-implementering. På nästa sida presenteras Figur 15 som har sin grund i Figur 3.  
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Figur 15. Kritiska B-faktorer för CRM-implementering inom svensk IT-industri. 

Egen figur.   
 

Organisation var den faktor som prioriterades högst vid implementeringen av CRM. 
Det går att anknyta mycket till denna faktor men slutsatsen blir att se CRM som en del 
av hela företaget. Det intressanta med denna faktor är att det finns vissa likheter mellan 
personal som var den viktigaste A-faktorn, vilket leder till slutsatsen att den viktigaste 
faktorn har utvecklats från organisation till att bli personal.  
 
Utvärdering och processer är den nästa viktigaste faktorn från B-frågorna. Det finns 
likheter mellan denna B-faktor och två A-faktorer. Utvärdering existerar inom A-
faktorerna: Utvärdering och CRM-träning och Processer. Men Processer är en egen 
faktor inom A-faktorerna. Detta innebär att Utvärdering och Processer är 
välrepresenterat även efter att respondenterna har fått avgöra vilka faktorer som är 
viktiga och inga större skillnader mellan denna B-faktor och A-faktorerna existerar. 
 
Strategi fokuserar på att utföra genomtänkta drag och att involvera alla i dessa 
strategiska beslut för full effekt. Vi drar därför slutsatsen att företagen på förhand vill 
tro att planering av hela arbetet är extremt viktigt. Men i efterhand vid genomgång av 
A-faktorerna går det att urskilja att detta inte blev fallet. Kontentan blir att Strategier 
inte är att se som kritiska när respondenterna får reflektera över vad som var kritiskt i 
efterhand.  
 
Kunder blir även på B-faktorerna sedda som kritiska. Slutsatsen blir att attityden mot 
hur pass viktiga kunderna är före som efter implementering av CRM inte förändras 
nämnvärt.  
 
Teknologi är faktorn som lägger sin vikt vid att utnyttja de tekniska möjligheterna som 
CRM medför till att utveckla produkter och företag. Detta ansågs som kritiskt vid deras 
implementering av CRM. Men efter att de fick reflektera i efterhand framkom inte 
denna faktor. Det innebär att teknologins viktning enligt vårt resultat överskattas vid 
implementeringen, eftersom denna faktor inte framkommer vid respondenternas 
reflektioner av CRM-implementeringen. 
 
En diskussion verkar dock behöva föras kring ämnet teknologier. Eftersom de flesta 
forskare på förhand tog fram någon kritisk variabel rörde teknologier. Men inom dessa 
fem kritiska faktorer som vi presenterat är det nästintill tomt på variabler rörande 
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teknologi för A-faktorerna, utan teknologi är endast representerad med små laddningar 
hos variablerna. 
 
8.1.3 Förklaring av misslyckandegraden 
Ett av delsyftena med denna uppsats var att identifiera faktorer som ska ämna minska 
misslyckandegraden av CRM-implementeringar inom svensk IT-industri. Enligt 
Keramati et al. (2012, s. 253) är det viktigaste steget till att sänka misslyckandegraden 
att identifiera och utvärdera kritiska variabler för CRM-projekt. Vi har genom vår 
faktoranalys för både A- och B-frågorna identifierat kritiska faktorer för CRM-
implementering. Genom detta menar vi att vi har uppfyllt detta syfte. En förklaring till 
att det finns en hög misslyckandegrad för CRM-implementeringar är den diskrepans 
som synliggörs mellan vad företag har gjort och vad företagen faktiskt tycker var viktigt 
med deras implementering menar vi. Vidare har de faktorerna som vi framtog som 
kritiska för svensk IT-industri inte tidigare varit i fokus samtidigt, de har inte blivit 
presenterade tillsammans. Detta leder till en okunskap för företagen om vad som 
faktiskt är viktigt vid deras implementering av CRM vilket leder till misslyckanden 
menar vi.  
 
8.2 Praktiskt bidrag och rekommendationer 
 
8.2.1 Praktiskt bidrag 
Ur företagens perspektiv kommer denna studie att kunna utmynna i flera positiva 
aspekter. Det finns flera ekonomiska vinster med att lyckas med en CRM-
implementering, exempelvis att företaget blir effektivare och inte i samma utsträckning 
förlorar stora summor på misslyckade CRM-implementeringar. Om de inte skulle 
förändra sig och följa de nya kritiskt framtagna faktorerna kommer implementeringarna 
som utförs i framtiden troligtvis att vara på ett liknande sätt som de är idag. Således blir 
det varken negativa eller positiva konsekvenser utöver vad som är idag om inga åtgärder 
tas utifrån denna studie. Vi bedömer att företag ska ta våra rekommendationer i 
beaktning och att dessa faktorer skulle vara positiva även för företag inom liknande 
branscher. 
  
Till alla de som vi skickade ut den initiala enkäten, kommer vi skicka ut en länk med 
den slutgiltiga studien. Med hjälp av detta vill vi hjälpa alla företag som medverkat i 
studien men också de andra IT-företagen. Genom att läsa uppsatsen kan de 
förhoppningsvis bilda sig en uppfattning av vad de borde förändra och vad de inte borde 
utveckla närmare. På detta vis vill vi sänka misslyckandegraden hos IT-industrin med 
avseende på CRM-implementering i Sverige och detta blir därmed ett praktiskt bidrag.  
 
8.2.2 Rekommendationer 
De rekommendationer vi nedan presenterar till de svenska IT-företagen är härledda från 
båda A- och B-faktorerna i fallande ordning med den viktigaste först.  
 
1. Fokusera på personalen, personalen är företagets viktigaste resurs och de som faktiskt 
ser till att allting blir rätt utfört inom företaget. Glöm därför inte bort dessa vid en 
implementering av CRM.  
 
2. Träning och utvärdering av företaget med avseende på CRM ska ske både före och 
efter implementeringen.  
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3. Glöm inte bort kunderna, kunderna är även centrala under implementeringen av CRM 
som genom alla aktiviteter ett företag genomför, utan kunder överlever inte företaget. 
 
4. Fokusera inte på att ha alltför komplicerade tekniska lösningar och strategier för att 
lyckas med CRM-implementeringen, det har visat sig att detta i sig själva inte är 
lösningen.  
 
8.3 Teoretiska bidrag 
Denna studie grundar sig i en mängd olika forskares teorier och variabler i avseendet 
CRM-implementering. Vi har inte utgått från någon särskild forskare utan det har varit 
flera forskare som varit centrala vid utvecklandet av vår studie. Dessa forskares 
variabler kring CRM-implementering har vi sedan använt för att utreda vilka faktorer 
som är kritiska för svenska IT-företag vid CRM-implementering.  
 
Det teoretiska bidraget som denna studie medför blir en ny indelning av vilka faktorer 
som är mest kritiska vid implementering av CRM. Indelningen är nu skapad för svensk 
IT-industri, men även för andra liknande branscher. Detta teoretiska bidrag hoppas vi 
ska ge ett tillskott till forskningen kring CRM och även vara ett startskott för framtida 
forskning inom IT-industrin som är en stor del av det nordiska näringslivet. 
Avslutningsvis kan de framtagna kritiska faktorerna vara en teoretisk grund för framtida 
forskare att verifiera att de stämmer inom andra branscher men också inom andra 
miljöer.  
 
8.3.1 Samhälleliga aspekter 
Förutom redan tidigare beskrivna aspekter och påverkningar som denna studie kan 
medföra för andra företag och samhället kommer vi nedan reflektera ytterligare över 
samhälleliga aspekter. Implikationerna för samhället om företag som har tänkt 
implementera CRM följer de råd som vi framför kan bli att företagen får en bättre 
ekonomi, en bättre ekonomi för företagen leder till fler jobb och således en högre 
skattebasis för samhället. Med detta i åtanke blir det viktigt att framförallt IT-företag 
som funderar på att implementera CRM tar till sig av vår och annan existerande 
forskning inom området.  
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9. Framtida forskning 
Detta kapitel fokuserar på den framtida forskning som vi rekommenderar utifrån nya 
aspekter och resonemang som vi funnit under utförandet av vår studie. 
 
Majoriteten av tidigare studier med inriktningen CRM-implementering har som tidigare 
benämnt inte utfört sin forskning i Sverige. Utan forskningen har tidigare skett inom 
främst andra länder än Sverige inom främst bank- och hotellindustrin. Vi kunde inte 
finna någon tidigare studie med inriktning mot IT-industrin vilket medför att den även 
efter vår studie publiceras inte är alltför exploaterad inom CRM-forskningen. 
 
Vi skulle vilja se att fler forskare inriktar sig på IT-industrin världen över med avseende 
på CRM. I Sverige skulle det vara intressant att utföra vår studie med fler företag, det 
skulle kunna vara möjligt att besöka fler företag fysiskt för att få fler svar. Populationen 
skulle även öka om antalet anställda på företagen och omsättningskraven var 
obegränsade. Denna studie skulle även vara intressant att utföra inom andra stora IT-
länder. Detta för att se om det finns några skillnader mellan vilka faktorer som ses som 
viktiga för CRM-implementering inom exempelvis nordiska länder. Det skulle vara 
intressant att se om övriga nordiska länder kommer fram till samma kritiska faktorer 
som vi har för denna företagsgrupp och om de placerar sig i samma ordning. Vi hade 
inte möjlighet att testa alla variabler som vi framtog i teoretisk referensram på grund av 
att enkäten blev för omfattande. Med det i åtanke hade det varit intressant att testa alla 
variabler som är skrivna i Bilaga 1 inom svensk IT-industri och utvärdera det resultatet. 
 
För att bredda forskningen skulle det vara möjligt att utföra djupstudier med kunniga 
personer inom CRM både på och utanför företagen. Efter utförandet av djupstudier 
utförts skulle det vara möjligt att återgå till enkätmetoden om det skulle kännas 
väsentligt. Denna forskningsmetodik med både enkäter och djupstudier skulle vara 
intressant att utföra på fler likande industrier som främst liknar Sverige 
utvecklingsmässigt, men även andra. Vid utförandet av dessa studier skulle forskarna 
förutom att intervjua och ta in enkätsvar från företagen som implementerat CRM ställa 
samma frågor till de företag som säljer dessa CRM-system. Till dessa företag skulle 
kanske en högre vikt läggas till utformandet av enkäten då dessa personer säkerligen har 
mycket kunskap om vad som är viktigt för att lyckas med en CRM-implementering. 
 
Vidare skulle vi tycka det vore intressant om framtida forskare kunde förena fler 
perspektiv än vad som tidigare verkar blivit undersökta. Dessa perspektiv skulle kunna 
vara från kunder, återförsäljare och leverantörer för att skapa en tydligare bild om vad 
de anser vara viktigt för CRM-implementeringen och CRM. De kan se vad som har 
förändrats hos företaget som implementerat CRM, både positivt och negativt. 
 
Med hjälp av dessa nya forskningsvinklar tror vi att forskningen inom CRM och vidare 
hur det ska implementeras för att vara framgångsrikt skulle utvecklas. Även om vår 
studie visar på flera viktiga faktorer som påverkar CRM-implementering finns det alltså 
mycket forskning kvar att utföras inom området både i andra miljöer men också i andra 
industrier.  
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10. Sanningskriterier 
I detta kapitel presenteras de kriterier som vi har utgått ifrån vid vår kritiska 
granskning av studien. Begreppen som vi utgår från är reliabilitet, validitet, replikation 
och generaliserbarhet. Alla dessa begrepp analyseras utifrån hur vi har gått tillväga i 
studien. 
 
Enligt Bryman (2011, s. 49) finns det tre viktiga kriterier för bedömning av 
samhällsstudier vilka är: reliabilitet, replikation och validitet. I detta avsnitt om 
sanningskriterier kommer fokus att ligga på alla dessa tre, men även generaliserbarhet. 
Generaliserbarhet upplever vi vara viktigt för en studie, att den är möjlig att vara av 
betydelse för fler grupper än den undersökta. 
 
10.1 Reliabilitet 
Reliabilitet fokuserar på frågan om resultaten från en studie skulle bli samma om någon 
annan genomförde studien på nytt (Bryman, 2011, s. 49). Detta är någonting vi hoppas 
ska kunna ske om andra forskare skulle replikera vår studie. En skillnad om en grupp i 
framtiden skulle välja att utföra samma undersökning som vi har gjort på vår population 
är att många fler då kan ha implementerat CRM. Detta skulle kunna leda till att fler 
personer kan vara delaktiga i undersökningen vilket skulle vara positivt för de som utför 
den nya undersökningen.  
 
Reliabiliteten kan enligt Bryman (2011, s. 162) bedömas genom frågor som har 
stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabiliteten kan enligt Bryman 
(2011, s. 161) bedömas med hjälp av ett ”test-retest” som innebär att studien utförs igen 
med samma frågor och ska komma fram till samma sak. Detta test kräver alltså att 
studien eller “testet” utförs igen och att samma resultat ska uppnås. Vi kommer i denna 
uppsats inte att hinna utföra något ”retest” eftersom detta skulle ta längre tid än vad vi 
har tillgång till. Det hade varit intressant om någon utförde ett ”retest” på vår studie, 
men att detta inte utförts upplever inte vi försämrar reliabiliteten i studien.  
 
Det är viktigt att ha en hög intern reliabilitet som motsvarar i vilken omfattning 
resultaten är icke påverkbara igenom studien och kan mätas med hjälp av Cronbach’s 
alfa (Bryman, 2011, s. 162). Som diskuterats tidigare under resultat och diskussion fick 
vi godkända värden på detta mått. Värdena som låg omkring 0,7 ses kanske inte som 
höga men ändå tillräckliga för att tillgodose våra frågors interna reliabilitet. Detta leder 
till att vår reliabilitet motiveras med hjälp av vårt värde på Cronbach’s alfa.  
 
Enligt Bryman (2011, s. 160) är det viktigt för reliabiliteten att uppnå 
interbedömarreliabilitet, som innebär att respondenterna tolkat frågorna på samma vis 
och att de inte missförstår frågorna i enkäten. För att uppnå interbedömarreliabilitet har 
vi utfört en pilotstudie innan vi skickade ut enkäten. Efter pilotstudien skedde vissa 
omstruktureringar av frågeföljder och formuleringar. Även om vi fick relativt mycket 
bortfall är det positiva att av de som svarade, svarade alla i princip på varje fråga. Det 
var endast på ett fåtal av frågorna som respondenterna svarade vet ej. Det var dock 
ingen systematik över vilka frågor som blev besvarade med vet ej förutom frågan 
rörande kundklagomål, vilket antyder på att ingen fråga skulle varit svårare att förstå än 
någon annan. Samtliga som påbörjade fylla i enkäten fyllde i hela och eftersom det var 
få vet ej bedömer vi att resultatet skulle bli detsamma om en liknande studie till våra 
variabler skulle utföras igen.  
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Eftersom samtliga av dessa reliabilitetstest har kommit fram till positiva bedömningar, 
bedömer vi att vår reliabilitet i denna studie är god. Men det bör beaktas att denna studie 
hade ett bortfall 91 % vilket kan påverka reliabiliteten, effekterna av bortfallet menar vi 
är svåra att tolka, men det bidrar till att reliabiliteten påverkas negativt.  
   
10.2 Validitet 
Validitet är ett begrepp som innebär att mäta det som mätas ska (Bryman, 2011, s. 163). 
Bryman (2011, s. 163) konstaterar att även om validitet och reliabilitet kan särskiljas är 
det inte möjligt att en studie är reliabel men samtidigt har hög validitet. Eftersom vår 
studie är att anse som reliabel finns det möjlighet till att den även har hög validitet. Det 
finns enligt Bryman (2011, s. 161-162) fem olika vis att mäta validiteten genom: 
ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent 
validitet. Ytvaliditeten fokuserar på skapandet av nya mått, samtidig validitet 
tillkännages genom att ett kriterium mäter ett annat mått som undersöks (Bryman, 2011, 
s. 163). Eftersom att vi i denna uppsats inte har fokuserat på att skapa några nya mått 
kommer inte ytvaliditeten att granskas närmare. Samtidig validitet har vi mätt på CRM 
genom att fråga om kriterier som alla som implementerat CRM utfört.  
 
Prediktiv validitet används som ett mått för framtida kriterium som inte finns idag, när 
begreppsvaliditet används ska forskaren ta fram hypoteser som är relevanta för det 
specifika begreppet (Bryman, 2011, s. 163). I denna studie har vi inte fokuserat på 
framtida kriterium för att mäta vår reliabilitet eftersom alla kriterium vi har använt 
redan finns idag. Detsamma gäller för begreppsvaliditeten som inte varit i fokus i och 
med att vi inte skapat några hypoteser i denna studie. Det sista begreppet som Bryman 
(2011, s. 164) presenterar är konvergent validitet som innebär att en form av 
korsreferens sker mellan respondenter och enkätfrågorna. Eftersom vi har utgått ifrån 
redan befintliga variabler vid skapandet av vår enkät ansågs detta mått redan vara 
uppfyllt utan att genomföra en korsreferens på alla respondenter.  
 
Vid upprättande av vår enkät har vi lagt stor vikt vid att mäta det som mätas ska. Det 
vill säga att varje fråga faktiskt mäter det som motsvarande variabel avser. Detta har vi 
uppnått både genom att utföra en pilotstudie men också genom att vänner och bekanta 
har fått tycka till om de olika frågorna samtidigt som de har sett variablerna. Detta 
menar vi bidrar till att frågorna blir förstådda och därmed kan klara av att mäta den 
variabel som de var avsedda att mäta. Ett alternativ hade varit att ha fler frågor till varje 
variabel vilket skulle leda till att en jämförelse mellan de olika frågornas medelvärden 
till de olika variablerna hade varit intressant. Detta skulle samtidigt resultera i ännu fler 
frågor om inte variabler skulle gallras ner ytterligare. Med ännu fler frågor skulle 
enkäten ta längre tid att besvara vilket var någonting vi ville undvika då pilotstudien på 
totalt 86 variabler resulterade i att de ansågs för många. Eftersom att frågorna är 
utformade från tidigare forskares framtagna variabler känner vi en trygghet i att vi har 
mätt variabler som är kritiska till CRM-implementering, vilket är uppsatsens syfte. Med 
dessa synpunkter i åtanke anser vi att vår studie besitter validitet. 
 
10.3 Replikation 
Replikation handlar om forskarnas påverkningar på studier, om andra forskare inte 
klarar av att utföra en studie som genererar liknande resultat som originalstudien, har 
originalstudien dålig replikerbarhet (Bryman, 2011, s. 169). Att bedöma om en studie är 
fullt replikerbar och kommer att generera samma resultat om någon utför studien på nytt 
är svårt att veta säkert, om inte någon faktiskt utför en replikation på studien. Det går 
samtidigt att öka chanserna markant för framtida forskare att lyckas genomföra studien 
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med samma resultat genom att vara tydlig med vad som sker under studiens gång 
(Bryman, 2011, s. 169). För att underlätta för framtida forskare försöker vi i linje med 
vad Bryman (2011) anser, vara tydliga genom hela studiens gång och därför beskriva 
tillvägagångsätten i vår uppsats.  
 
I vår uppsats har vi varit tydliga med att presentera alla de forskare och alla de variabler 
som vi senare har använt. I Bilaga 1 finns en total sammanställning över alla forskare 
och variabler som har varit aktuella för denna uppsats. För att en replikation ska vara 
möjlig är det viktigt att alla steg som tas under studiens gång noggrant beskrivs och 
presenteras utförligt (Bryman, 2011, s. 170). Under metodavsnitten som är uppdelade 
till både praktisk metod och vetenskapliga utgångspunkter har vi utifrån bästa förmåga 
presenterat alla de steg och åtgärder som har vidtagits under arbetets gång.  
 
10.4 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet syftar till om en undersökning är överförbar till andra grupper än de 
som varit aktuella i den specifika undersökningen (Bryman, 2011, s. 168). Det är viktigt 
att ens resultat ska kunna vara överförbara till större grupper eftersom att detta medför 
att forskningen får större genomslagskraft och blir således viktigare (Bryman, 2011, s. 
168-169). Även om vi skickade ut enkäter till hela vår population eftersträvar vi 
samtidigt att studien ska vara generaliserbar till andra grupper som implementerat CRM 
än endast vår. Även om större företag kan ha en annorlunda bild angående viktiga 
faktorer för CRM-implementering anser vi att denna undersökning till viss del går att 
generalisera även till större företag. Slutligen kan vi således säga att vår studie kan vara 
generell både för större företag och inom mindre företag inom liknande branscher 
gentemot IT-industrin. 
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BILAGA 1 - Tabell  

Huvudområde Faktorer Forskare 

Teknologi 
  

 

Rätt CRM-teknologi Faed et al., (2010); 
Eid, (2007); Keramati 
et al., (2012); Eid & 
El-Gohary, (2014) 

 

Lagra information på kunderna Eid, (2007) 
 

En lämplig IT-infrastruktur Osarenkhoe & 
Bennani, (2007); Eid 
& El-Gohary (2014) 

 

Centraliserade CRM-system Roberts et al. (2005) 
 

Centraliserade kunddatabaser Roberts et al. (2005) 
 

Sofistikation av CRM-teknologi 
(negativ påverkan) 

Roberts et al. (2005) 

 

Att inte se CRM-initiativ som endast 
något teknologiskt 

Kale (2004) 

 

CRM-teknologin skall integreras med 
annan mjukvara 

Kale (2004), Eid 
(2007), Eid & El-
Gohary (2014) och 
Mendoza et al. (2007) 

 

Använda CRM-teknologi för att 
kommunicera med kunder 

Eid & El-Gohary, 
(2014) 

 

Ett system som som övervakar om 
organisationen anpassar 
tillvägagångsätten efter vilka 
erfarenheter som förskaffats 

Keramati et al. (2012) 

 

System som övervakar företagets alla 
processer 

Keramati et al. (2012) 

Människor 
  

 

Engagerad ledning med tillräcklig 
kunskap 

Osarenkhoe & 
Bennani, (2007); 
Mendoza et al., 
(2007), Mandic, 
(2011); Eid & El-
Gohary, (2014); 
Keramati et al. (2012) 
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Engagerad och involverad personal, 
även ledningen skall använda CRM 

Mendoza et al., 
(2007); Pan et al., 
(2007) 

 

Ledningen skall motivera och stötta 
CRM-initiativen 

Kale, (2004); 
Keramati et al., 
(2012); Pan et al., 
(2007) 

 

Kundservice/support Faed et al. (2010) 
 

Utveckling av ledarskap Kale (2004), Faed et 
al. (2010) 

 

De anställdas acceptans och moral Lin et al., (2010) Eid 
(2007) 

 

Låg personalomsättning Lin et al. (2010) 
 

Ge de anställda ansvar att ta egna 
beslut 

Lin et al. (2010) 

 

Medarbetarinvolvering särskilt under 
implementering 

Osarenkhoe & 
Bennani, (2007); 
Mendoza et al., 
(2007); Eid & El-
Gohary (2014) 

 

Obligatorisk kund-lojalitetsträning för 
alla anställda 

Osarenkhoe & 
Bennani (2007); Eid 
& El-Gohary (2014) 

 

Effektivt ledarskap Faed et al., (2010) 
 

Utveckling av de anställda Roberts et al., (2005);  
Eid & El-Gohary 
(2014) 

 

Tillräckliga resurser skall avsättas för 
träning inom CRM 

Eid & El-Gohary 
(2014) 

 

Träningen skall ske frekvent Eid & El-Gohary 
(2014) 

 

De anställda skall uppleva att de är 
nöjda med träningen 

Eid, (2007) Eid & El-
Gohary (2014) 

 

De anställda skall tränas inom 
grundläggande CRM-koncept 

Eid (2007), Eid & El-
Gohary (2014), Pan et 
al. (2007) 

 

Involverad personal och kunder är Mandic (2011) 
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centralt under implementering 
 

Träning av de anställda sker med hjälp 
av organisatoriska strategier 

Keramati et al. (2012) 

 

Kunskap skall finnas om hur kunddata 
skall användas 

Keramati et al. (2012) 

Utvärdering 
  

 

Marknadsundersökningar Mandic (2011) 
 

Ledningen skall införa ett 
utvärderingssystem 

Keramati et al. (2012) 

 

Indikatorer (kontrollvariabler) som 
mäter resultat av CRM 

Eid, (2007);Keramati 
et al. (2012) 

 

Mät hur lyckosam implementering 
varit med hjälp av kundklagomål och 
kundnöjdhet 

Pan et al. (2007) 

 

Organisatoriska kontrollsystem Roberts et al., (2005) 
 

Uppföljning av de anställdas feedback Faed et al., (2005) 
 

Utvärdering av konkurrenters 
produkter och processer 

Eid & El-Gohary, 
(2014) 

 

Utvärdering av icke konkurrenters 
produkter och processer 

Eid & El-Gohary, 
(2014) 

 

Hela organisationens CRM-arbete 
skall utvärderas 

Eid (2007) 

 

Utvärdering av kundtjänsterna Eid & El-Gohary, 
(2014) 

 

Utvärdering av kostnadsreduktionen Eid & El-Gohary, 
(2014) 

 

Ett officiellt feedbacksystem (från 
kunder) skall infinnas 

Keramati et al., 
(2012) 

Strategi 
  

 

CRM skall ses som en strategi i linje 
med varumärket 

Mandic (2011) 

 

Överväga tid och kostnader Eid, (2007); Mandic, 
(2011); Keramati et 
al., (2012); Pan et al., 
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(2007) 
 

Objektiva mål Roberts et al., (2005); 
Mendoza et al., 
(2007); Eid & El-
Gohary (2014) 

 

Effektiv kommunikationsstrategi Sarmaniotis et al., 
(2013) 

 

Lönsam marknadsföringsstrategi och 
IT-struktur 

Sarmaniotis et al., 
(2013) 

 

Organisatorisk strategi skall anpassas 
efter CRM-strategin 

Sarmaniotis et al., 
(2013) 

 

Stöd från ledningen Roberts et al., (2007); 
Eid, (2007); 
Osarenkhoe & 
Bennani, (2007). 

 

Planering och information från hela 
företaget 

Roberts et al., (2005). 

 

Att man inte värdesätter kundens 
livslängd (potentiella livslängd) 

Kale (2004) 

 

Utveckla en tydlig CRM-strategi Eid, (2007); Eid & El-
Gohary (2014) 

 

En tydlig vision för implementering av 
CRM 

Eid, (2007); Keramati 
et al., (2012) Eid & 
El-Gohary (2014) 

 

Kunden skall vara i centrum Kale, (2004); Eid & 
El-Gohary, (2014); 
Keramati et al., 
(2012); Pan et al., 
(2007) 

 

Feedbacken från kunderna skall nyttjas 
för att öka servicenivån 

Eid & El-Gohary, 
(2014) 

 

Personlig anpassning till den 
individuella kunden skall ske genom 
hela företaget 

Eid & El-Gohary, 
(2014) 

 

Nyttja CRM för att skapa produkter 
och eller tjänster 

Eid & El-Gohary, 
(2014) 

 

Uppnå operativ effektivitet Roberts et al., (2005) 
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Upptäcka kundernas behov Lin et al., (2010) 
 

Kunder skall rangordnas efter hur 
profitabla de är för företaget 

Keramati et al., 
(2012) 

 

Uppmärksamma värdeökningsstrategi Keramati et al., 
(2012) 

 

Kunddata skall insamlas via 
observation/interaktion och lagras 

Eid & El-Gohary, 
(2014) 

Organisation 
och miljö 

  

 

Kommunikation genom hela företaget Osarenkhoe & 
Bennani, (2007) 
Mendoza et al., 
(2007); Eid & El-
Gohary, (2014); 
Keramati et al., 
(2012) 

 

Support för den operationella 
ledningen 

Faed et al., (2010); 
Mendoza et al., 
(2007) 

 

Omsätta erfarenheter och information i 
organisationens tillvägagångssätt 

Keramati et al., 
(2012) 

 

Undvik kulturella konflikter, CRM 
skall inte öka de kulturella 
konflikterna 

Roberts et al., (2007); 
Pan et al., (2007) 

 

Organisatorisk kultur Eid, (2007); Eid & El-
Gohary, (2014) 

 

Anpassa CRM till den specifika 
organisationen 

Faed et al., (2010); 
Lin et al., (2010) 

 

Organisationens beredskap (vara 
kundorienterad även före 
implementeringen sker) 

Padilla-Meléndez & 
Garrido Moreno, 
(2014); Osarenkhoe & 
Bennani, (2007) 

 

Uppnå organisatorisk 
sammanhållning   

Roberts et al., (2005) 

 

Organisatorisk Förändring av 
ledarskapet 

Roberts et al., (2005) 

 

Central koordination av projekten Roberts et al., (2005) 
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Organisatoriska strukturer och initiativ Roberts et al., (2005) 
 

Hantera förändring Faed et al., (2010); 
Eid & El-Gohary 
(2014) 

 

Skapa kunniga grupper inom CRM Mendoza et al., 
(2007) 

 

En kundorienterad kultur samt en 
lättföränderlig organisation 

Keramati et al., 
(2012) 

 

Skapa en positiv kultur för 
informationsdelning 

Keramati et al., 
(2012) 

 

Effektiv hantering av information och 
kunskap 

Eid & El-Gohary., 
(2014) 

Processer 
  

 

Tydliga processer Mandic, (2011) 
 

Viktigt att dela in i tre faser, operativ, 
analytisk och samarbetsfas 

Pan et al., (2007) 

 

CRM-implementering ska vara indelad 
på två tidsperioder, 6 resp 7 månader 

Pan et al., (2007) 

 

Standardiserade CRM-lösningar Pan et al., (2007) 
 

Implementera ett beslut/stödsystem Lin et al., (2010) 
 

Administrativ support Samanitotis et al., 
(2013); Faed et al., 
(2010) 

 

Automatisering av försäljning och 
marknadsföring 

Mendoza et al., 
(2007) 

 

Personalisering Eid, (2007) 
 

En process för förändring av kultur vid 
implementering av CRM 

Keramati et al., 
(2012) 
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BILAGA 2 - Mail  
 
If you don’t understand Swedish, please forward this message to your Swedish-office. 
 
Vi är två studenter från Umeå Handelshögskola som skriver vårt examensarbete om 
kritiska faktorer vid CRM-implementering.  
 
Personer som vi tror är lämpliga till att besvara enkäten är t.ex. VD, 
marknadsföringschef, CRM-ansvarig eller andra som varit centrala under 
implementeringen av CRM. Vidarebefordra därför detta mail till de dessa eller till de 
personer som du finner lämpligast, om du inte är någon av dem. Har ni inte 
implementerat CRM eller påbörjat implementera CRM fyll inte i enkäten. 
 
Vi kontaktar er med förhoppningen om att en eller flera som varit aktiva inom en CRM-
implementering på ert företag ska kunna besvara vår enkät. I enkäten som tar cirka 10 
minuter att besvara, ges 60 påståenden som avser faktorer inom CRM-implementering 
som du får ta ställning till.  
 
Tidsramen för enkätinsamling löper till 3/4. Vi är ytterst tacksamma om ni kan 
medverka i vår enkät. 
 
Länk: https://sv.surveymonkey.com/s/NFBT6HT 
 
 
Mvh Björn Müller & Isak Ersholt 
 
BILAGA 3 – Enkät 
Välkommen! 
 
Vi är två studenter vid Umeå Handelshögskola som skriver vårt examensarbete om 
CRM- implementering. Till vår kännedom finns det ingen tidigare studie inom IT-
industrin i Sverige med avseende på CRM-implementeringar. Misslyckandegraden är 
överlag hög gällande implementeringen av CRM, därav fann vi det intressant att 
utforska ämnet ytterligare. Syftet med vår studie är att identifiera vilka faktorer som 
är kritiska för implementeringen av CRM och därigenom ämna att minska 
misslyckandegraden av CRM-implementeringar inom IT-industrin i Sverige. 
 
I denna enkät kommer du få ta ställning till hur viktiga olika faktorer är för en lyckad 
CRM- implementering. Faktorerna kommer att vara indelade inom sex områden 
nedan.  
 
Introduktion 
För hur många år sedan påbörjades er CRM-implementering? 
 
0-1 år sedan 
1-2 år sedan 
2-3 år sedan 
3-4 år sedan 
4 år och över 
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Vilken befattning har du? 
__________________ 
 
Teknologi 
 
Inom denna sektion kommer faktorer som avser CRM-implementering att presenteras. 
Vi vill att du tar ställning till hur viktiga dessa faktorer var vid er CRM-
implementering. 
 
1 A. Hur viktigt anser du att CRM-teknologin var vid er implementering av 
CRM? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
1 B. Hade ni en fungerande CRM-teknologi vid er CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
2 A. Hur viktigt anser du att ett centraliserat CRM-system var vid er 
implementering av CRM? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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2 B. Hade ni ett centraliserat CRM-system vid er CRM-implementering 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
3 A. Hur viktigt anser du att det var att se CRM-initiativ som något mer än 
enbart något teknologiskt vid er implementering av CRM? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
3 B. Såg ni CRM-initiativ som något mer än enbart något teknologiskt vid er 
CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
4 A. Hur viktigt anser du att integrering av CRM-teknologin med annan 
mjukvara (affärssystem och logistiksystem) var vid er implementering av CRM? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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4 B. Integrerades CRM-teknologin med annan mjukvara (affärssystem och 
logistiksystem) vid er CRM- implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
5 A. Hur viktigt anser du att det var att använda CRM-teknologin för att 
kommunicera med kunderna vid er implementering av CRM? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
5 B. Använde ni CRM-teknologin för att kommunicera med kunder vid er 
CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
Människor 
Inom denna sektion kommer faktorer som avser CRM-implementering att presenteras. 
Vi vill att du tar ställning till hur viktiga dessa faktorer var vid er CRM-
implementering. 
 
6 A. Hur viktigt anser du att det var med engagerad och involverad personal vid 
er CRM-implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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6 B. Hade ni en engagerad och involverad personal vid er CRM-
implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
7 A. Hur viktigt anser du att det var med låg personalomsättning vid er CRM-
implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
7 B. Hade ni en låg personalomsättning vid er CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
8 A. Hur viktigt anser du att det var att ledaren uppfyller företagets mål vid er 
CRM-implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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8 B. Uppfyllde ledaren företagets mål vid er CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
9 A. Hur viktigt anser du att tillräckliga resurser (tid och pengar) avsattes för 
träning inom CRM vid er CRM- implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
9 B. Avsattes tillräckliga resurser (tid och pengar) för träning inom CRM vid er 
CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
10 A. Hur viktigt anser du att det var att anställda fick tillfälle att fatta egna 
beslut vid er CRM-implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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10 B. Fick anställda tillfälle att fatta egna beslut vid er CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
Strategi 
Inom denna sektion kommer faktorer som avser CRM-implementering att presenteras. 
Vi vill att du tar ställning till hur viktiga dessa faktorer var vid er CRM-
implementering. 
 
11 A. Hur viktigt anser du att det var att överväga tid och kostnader vid er 
CRM-implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
11 B. Övervägdes tid och kostnader vid er CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
12 A. Hur viktigt anser du att planering och information var vid er CRM-
implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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12 B. Fungerade planeringen och informationen väl under er CRM-
implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
13 A. Hur viktigt anser du att en tydlig CRM-strategi var vid er CRM-
implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
13 B. Hade ni en tydlig CRM-strategi vid er CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
14 A. Hur viktigt anser du att det var att vara kundorienterad vid er CRM-
implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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14 B. Var ni kundorienterade vid er CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
15 A. Hur viktigt anser du att skapa produkter och eller tjänster med CRM var 
vid er CRM-implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
15 B. Skapade ni produkter och eller tjänster med CRM vid er CRM-
implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
16 A. Hur viktigt anser du att det var att rangordna kunderna efter hur 
lönsamma de var för företaget vid er CRM-implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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16 B. Rangordnade ni kunderna efter hur lönsamma de var för företaget vid er 
CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
Utvärdering 
Inom denna sektion kommer faktorer som avser CRM-implementering att 
presenteras. Vi vill att du tar ställning till hur viktiga dessa faktorer var 
vid er CRM-implementering. 
 
17 A. Hur viktigt anser du att det var att använda mått som registrerar CRM-
resultatet vid er CRM- implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
17 B. Använde ni mått som registrerar CRM-resultatet vid er CRM- 
implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
18 A. Hur viktigt anser du att det var att följa upp feedback från anställda vid er 
CRM-implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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18 B. Följde ni upp feedback från anställda vid er CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
19 A. Hur viktigt anser du att det var att utvärdera konkurrenters produkter 
och processer vid er CRM- implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
19 B. Utvärderade ni konkurrenters produkter och processer vid er CRM-
implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
20 A. Hur viktigt anser du att det var att utvärdera hela organisationens CRM-
arbete vid er CRM- implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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20 B. Utvärderade ni hela organisationens CRM-arbete vid er CRM-
implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
21 A. Hur viktigt anser du att det var med ett officiellt feedbacksystem (från 
kunder) vid er CRM- implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
21 B. Hade ni ett officiellt feedbacksystem (från kunder) vid er CRM-
implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
Organisation och Miljö 
Inom denna sektion kommer faktorer som avser CRM-implementering att presenteras. 
Vi vill att du tar ställning till hur viktiga dessa faktorer var vid er CRM-
implementering 
 
22 A. Hur viktigt anser du att det var att omsätta vunna erfarenheter i företagets 
framtida tillvägagångssätt under er CRM-implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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22 B. Omsatte ni vunna erfarenheter i företagets framtida tillvägagångssätt 
under er CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
23 A. Hur viktigt anser du att det var att anpassa CRM till ert företag vid er 
CRM-implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
23 B. Anpassade ni CRM till ert företag vid er CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
24 A. Hur viktigt anser du att det var att vara kundorienterad innan er 
implementering av CRM? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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24 B. Var ni kundorienterade innan ni implementerade CRM? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
25 A. Hur viktigt anser du att det var med central koordination av CRM-
projekten vid er CRM-implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
25 B. Hade ni central koordination av CRM-projekten vid er CRM-
implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
26 A. Hur viktigt anser du att effektiv hantering av information och kunskap var 
vid er CRM-implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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26 B. Hade ni en effektiv hantering av information och kunskap vid er CRM-
implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
Processer 
Inom denna sektion kommer faktorer som avser CRM-implementering att presenteras. 
Vi vill att du tar ställning till hur viktiga dessa faktorer var vid er CRM-
implementering. 
 
27 A. Hur viktigt anser du att tydliga riktlinjer var vid er CRM-
implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
27 B. Hade ni tydliga riktlinjer vid er CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
28 A. Hur viktigt anser du att standardiserade CRM-lösningar var vid er 
implementering av CRM? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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28 B. Hade ni standardiserade CRM-lösningar vid er CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
29 A. Hur viktigt anser du att befintliga beslut/stödsystem var vid er 
implementering av CRM? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
29 B. Fungerade befintliga beslut/stödsystem väl vid er CRM-implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
30 A. Hur viktigt anser du att det var att försäljning och marknadsföring sköttes 
automatiskt vid er implementering av CRM? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
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30 B. Sköttes försäljning och marknadsföring automatiskt vid er implementering 
av CRM? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
31 A. Hur viktigt anser du att det var att ha tydliga riktlinjer för förändring av 
företagskulturen vid er CRM- implementering? 
Jag tycker inte att det var viktigt 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag tycker att det var mycket viktigt 
Vet ej 
 
31 B. Hade ni tydliga riktlinjer för förändring av företagskulturen vid er CRM-
implementering? 
Jag håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 
6 
Jag håller helt med 
Vet ej 
 
Kundklagomål 
 
Upplever du att kundklagomålen har minskat på grund av CRM-
implementeringen? 
Instämmer inte alls 
2 
3 
4 
5 
6 
Instämmer helt 
Vet ej
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