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Abstract 
Organising for strategic CRM. Learning about customer relationships in a 
B2B-organisation 

In marketing research, customer relationship management (CRM) is often 
described as a strategy for collecting customer information through an IT-
infrastructure in order to manage customer relationships (e.g. Boulding et al 
2005; Keramati et al 2010; Nguyen and Mutum 2012). Most of the existing 
research within CRM has focused on IT-infrastructure and implementation 
issues rather than on how CRM can enable knowledge sharing among 
individuals and working teams. Difficulties regarding information and 
knowledge creation, as well as sharing knowledge in both formal and 
informal ways, are not particularly well addressed in CRM literature. Hence, 
this study adopts a holistic approach to CRM and aims to “Understand how a 
B2B-organisation organise for strategic CRM”, and “Investigate how 
organisational aspects can act as drivers or barriers for learning about 
customer relationships”. The holistic approach implies that organisational 
aspects (such as co-workers, organisational culture, internal processes and 
affordance, c.f. Finnegan and Currie 2010) should be captured and seen as 
integrated parts of strategic CRM together with the more tangible CRM-
system. Besides that, this study attempts to answer the question, “How does 
a B2B-organisation work with CRM to learn about their customer 
relationships”.  

Previous research has shown that intra-organisational problems emerge 
when implementing and using CRM with both researchers and software 
providers approaching CRM from a technological perspective with a heavy 
emphasis on IT-infrastructure (e.g. Bohling et al 2006; Coltman et al 2011). 
Despite its importance, IT-infrastructure is just one aspect that managers 
have to consider when making decisions about implementing and organising 
for CRM. From previous research we can learn that organisational aspects, 
such as co-workers, internal processes, and organisational culture (e.g. 
Finnegan and Currie 2010; Jayachandran et al 2005) are important to 
consider when implementing and using CRM. Thus, discovering how B2B-
companies organise for strategic CRM necessitates the use of a holistic 
approach to CRM, based on the philosophy of relationship marketing (e.g. 
Grönroos 2008a; Nguyen and Mutum 2012; Storbacka and Lehtinen 2000).  

The empirical context in this study is the accounting and auditing industry. 
During recent years Swedish accounting and auditing firms have faced 
changes in the macro environment due to changes in legislation, which has 
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transformed the industry to become more customer oriented and CRM has 
been brought to interest in many firms. Based on that, a third and more 
practitionary aimed aim for this study is to ”Identify for accounting and 
auditing industry relevant organisational aspects for use of CRM”.  

In the theory chapter I first review the philosophy of relationship marketing, 
highlights the differences between B2B- and B2C-contexts and shows the 
nature of B2B-relationships, where multiple parties often are involved in the 
relationship. The study then sheds light on current research streams in 
CRM-literature and identifies two major research streams, the technology-
oriented one and an organisational-oriented one. The thesis proceeds to 
review information, knowledge and learning domains and integrates relevant 
theoretical frameworks from these research areas into CRM-literature. The 
theory chapter rounds off by presenting and discussing “communities of 
practice” as an organisational approach that enables and cultivates learning 
in organisations.  

The study adopts an explorative research approach connected to the research 
question and purposes and the empirical inquiry is conducted through an 
abductive approach and investigates a large auditing and consulting firm, a 
major actor in the Swedish audit- and accounting business, during the time 
period of 2,5 years. The empirical data is comprised of 44 meeting 
observations of key account teams, as well as a sales group and 31 in-depth 
interviews with members of the groups. Moreover, several meeting 
observations with members of a sales team and a responsible-advisor team 
were conducted in one of the auditing firm´s local offices to provide an 
understanding of how CRM as an organizational strategy is adopted and 
used by different individuals and groups working with different types of 
customers. In the analysis I built on the theoretical framework and case 
findings to empirically identify relevant themes connected to the customer 
relationships, to the development and learning processes in working teams 
and among individuals, and to intra-organisational prerequisites and 
structures. The identified themes were then further analysed in order to find 
out how CRM as a strategic approach is used to learn about customer 
relationships.  

This study shows that managers have to integrate relevant intra-
organisational aspects to be able to organise for and implement CRM with a 
purpose to generate learning about customer relationships in a successful 
way. While previous research have shown that the organizational aspects 
may vary depending on company-context, size and type of customers, this 
study suggests that managers should consider “strategic communities of 
practice” as an important strategy to enable knowledge sharing, and thus 
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cultivate learning processes among individuals, groups and divisions. 
However, enabling and cultivating for strategic communities of practice is 
not suitable for all groups of individuals due to their work tasks, or what 
goals and objectives managers have with the particular group or team. This 
finding is important to address since CRM, when narrowly approached as an 
IT-infrastructure, does not capture all relevant information and results in a 
lot of important knowledge about customer relationships getting stuck in 
minds of smaller working groups - instead of being shared with colleagues in 
networks or communities of practice, and thus contributing to organisational 
learning about customer relationships.  

The study shows that if CRM is to act as an enabler for relationship-specific 
knowledge sharing, managers have to enable interactive knowledge sharing 
among co-workers through for example communities of practice. These 
interactions, along with traditional information collection are strongly 
needed, especially in the context of B2B-services companies. To conclude, 
CRM-literature have to be re-examined to further incorporate discussions 
regarding learning processes and knowledge sharing to target a deeper, as 
well as a more holistic, understanding of customer relationships. 
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1. Inledning 

Den här avhandlingen har titeln Organisering för strategisk CRM – 
Lärande om kundrelationer i en B2B-organisation. Den oinsatte läsaren 
kanske ställer sig frågan, varför är det viktigt att lära om kundrelationer? 
Den insatte läsaren kanske tänker, har inte forskningen redan beskrivit hur 
företag genom olika typer av marknadskommunikation, exempelvis reklam i 
olika medier, talar om för sina potentiella och befintliga kunder varför de ska 
köpa just deras produkter eller tjänster? De erbjudanden som företag riktar 
till sina kunder behöver dock inte betyda att företagen har en ingående 
kunskap om sina kunder och en förståelse för deras långsiktiga behov. 

I grunden handlar behovet av lärande om kunden om att organisationer 
behöver rekrytera nya och behålla befintliga kunder, något som visat sig 
innebära stora utmaningar för företag (se t.ex. Grönroos 2008a). En 
pågående globalisering av marknader och förändringar på nationell nivå, där 
lagar och regler förändras för att förenkla för kunden1 påverkar företags 
situation då de utsätts för en ökad konkurrens om kunderna. Även om 
nyrekrytering generellt sett är viktigt för företags verksamhet är det minst 
lika viktigt, om inte viktigare, att behålla existerande kunder (se t.ex. 
Storbacka 1994), inte minst med tanke på de ovan nämnda förändringarna. 
Flertalet forskare visar hur företag kan minska sina kostnader genom att 
behålla kunder (Storbacka 1994), där exempelvis Goodman et al (2000) 
menar att det är två till tjugo gånger dyrare att rekrytera en ny kund jämfört 
med de resurser som går åt för att behålla existerande kunder.  

För att kunna rekrytera nya och behålla befintliga kunder arbetar företag på 
olika sätt. Ett sätt benämns vanligen som lojalitetsprogram; exempelvis SAS 
Eurobonus där både privatpersoner och företag kan vara kunder. Ett 
lojalitetsprogram är ett system som företag använder för att samla och lagra 
information om sina kunder genom användandet av någon form av 
lojalitetskort. När kunden registrerat sig och använder sitt lojalitetskort 
samlar företag in information om kunden. Baserat på den informationen 
utformas erbjudanden till kunden. Erbjudandena kan anpassas direkt 
utifrån den kunskap företaget har om kunden för att på så sätt skapa högre 
kundvärde.  

                                                             
1 Ett exempel på hur lagar och regler förändras är EU:s olika frihandelsavtal (European 
Commission 2010). Frihandeln påverkar företags, men också kunders situation, där urvalet av 
leverantörer ökar markant, då exempelvis marknader i Sydostasien och framförallt den 
pågående förhandlingen mellan EU och USA allmänt förväntas få stor påverkan 
(Europaparlamentet 2015). Ett annat exempel är den utflyttning kunskapsintensiva tjänster 
som görs till framförallt Indien och Kina har ökat under hela 00-talet visar statistik från 
Eurostat (Alajääskö et al 2011). 
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I och med att IT-utvecklingen möjliggjort för företag att på ett både enkelt 
och relativt kostnadseffektivt sätt samla in stora mängder information om 
kunder och andra intressenter har också ett behov av att hantera stora data- 
och informationsmängder, så kallad big data, vuxit fram (McAfee och 
Brynjolfsson 2012). Data samlas in och sparas i olika typer av databaser som 
förenklar insamlingen och därför blir viktiga delar av organisationers IT-
infrastruktur. Databaserna innebär investeringar som innefattar, förutom 
inköp och uppbyggnad av IT-strukturen, organisatoriska investeringar, 
exempelvis i form av personal. Eftersom förekomst av information i sig inte 
medför att företag har kunskap om sina kunder måste det finnas personal 
som kan identifiera relevant information bland datamängderna och tolka 
den (Payne och Frow 2005). Om inte informationen kan användas, 
exempelvis för att skapa erbjudanden till kunder, finns risk att investeringen 
uppfattas som misslyckad (McAfee och Brynjolfsson 2012).  

Customer Relationship Management (CRM) 
En del av de IT-system som företag använder för att samla information om 
sina kunder benämns CRM, Customer Relationship Management. 
Informationen i dessa system är tänkt att användas i olika kontakter med 
kunder i syfte att bättre hantera kundrelationer. Law et al (2013) visar i sin 
studie att ju hårdare konkurrens ett företag verkar i, desto större sannolikhet 
är det att företaget investerar i CRM för att på ett bättre sätt kunna utforma 
erbjudanden för att rekrytera nya och behålla existerande kunder.  
 
Rapporter som publiceras visar att investeringen i IT-baserade CRM-system 
ökar bland företag, oavsett storlek och geografisk hemvist (Gartner 2014; 
SCB 2014). Under 2014 spenderades globalt ca 20,4 miljarder dollar på olika 
typer av CRM-relaterade IT-system (Gartner 2014). SCB:s årliga 
undersökning2 om företags användning av IT visar att 37 % av Sveriges 
företag med mer än tio anställda (2014) uppgav att de använde CRM i sin 
verksamhet för insamling, lagring och tillgängliggörande av information. De 
företag som säljer CRM-lösningar till företag är IT- eller teknikföretag där 
stort fokus läggs på den mjukvara som i marknadsföringen kallas CRM-
system och som vid implementering blir en del av organisationers IT-
infrastruktur3. Till exempel beskriver Microsoft (2015a; 2015b) som säljer 

                                                             
2 Den årliga undersökningen inkluderar branscher med SNI-nummer 10-63, 68-74, 77-82, 95.1) 
Bland stora företag (>250 anställda) är andelen 69 %, bland medelstora (50-249 anställda) 59 % 
och bland små (10-49 anställda) är andelen 33 %.  
3 IT-infrastruktur omfattar både hård- och mjukvara, nätverk och hjälpmedel för att utveckla, 
testa, leverera, kontrollera och stödja IT-tjänster. Individer, processer och dokumentation som 
kan kopplas till dessa tjänster är inte en del av IT-infrastrukturen (se t.ex. Bernard 2011). I den 
här avhandlingen använder jag IT-infrastruktur i avsikt att förklara den del av organisationers 
IT-system som är kopplade till CRM, även om IT-infrastrukturen i sig innehåller fler system och 
hjälpmedel.  
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sin CRM-lösning ”Dynamics”, bland annat hur företag genom användning av 
CRM som verktyg i arbetet med sina kunder kan bli mer resurseffektiva, 
förbättra sina säljprocesser och samtidigt stärka befintliga och utveckla nya 
kundrelationer. Det finns således stort intresse för CRM både från företag 
som använder CRM och från leverantörer av CRM-system. CRM-
leverantörers marknadsföring av tekniska lösningar har drivit på företags 
uppfattning om att det är CRM-systemet, den IT-baserade mjukvaran, och 
dess användning som är CRM. 

I kontrast till teknikföretagens beskrivningar av CRM som ett verktyg så 
beskriver forskare CRM som en strategi som organisationer implementerar 
och arbetar med för att samla in och kategorisera information om 
existerande kunder, främst som säljstöd till försäljningsavdelningar där 
stora investeringar i IT-infrastrukturen genomförts (Bohling et al 2006). 
Samtidigt som forskningen visar på nyttan av CRM (som strategi), har det 
dock visat sig att implementering av CRM ofta misslyckas (Bohling et al 
2006; Frow et al 2011; Keramati et al 2010; Maklan och Knox 2009), och att 
enbart IT-infrastruktur inte har en direkt påverkan på utveckling av 
kundrelationer (Coltman et al 2011). Den generellt stora tilltron till CRM-
system har dock ofta lett till att företags interna organisering glöms bort, 
eller tas för given i CRM-forskningen (se t.ex. Kevork och Vrechopoulos 
2009; Ngai 2005; Nguyen och Mutum 2012).  

I huvudsak urskiljer jag två olika perspektiv på CRM i forskningen, ett 
organisationsövergripande och ett teknologiorienterat perspektiv. 
Gemensamt för de båda är företags fokus på kundrelationer, även om 
tillvägagångssätt för att uppnå goda kundrelationer skiljer sig mellan 
perspektiven. Det organisationsövergripande synsättet, utvecklat genom 
forskning om kundrelationer, ser CRM som en angelägenhet för hela 
organisationen (se t.ex. Atuahene-Gima et al 2005; Finnegan och Currie 
2010; Jayachandran et al 2005; Maklan och Knox 2009; Nguyen och Mutum 
2012). Inom detta perspektiv definieras oftast CRM som en övergripande 
strategi, där IT-infrastruktur är en viktig del, men det framhålls även att 
CRM också är beroende av att organisatoriska aspekter, såsom interna 
strukturer och roller, samt hur dessa förändras eller anpassas för att fungera 
med CRM-strategin (Kevork och Vrechopoulos 2009; Maggon och Chaudhry 
2015; Nguyen och Mutum 2012; Tseng och Wu 2014). Detta perspektiv är i 
dagsläget det minst beforskade. 

Det mer vanliga teknologiorienterade perspektivet utvecklades ur ett intresse 
för data- och informationslagring och har därav ett stort fokus på CRM-
system (se t.ex. Ang och Buttle 2006; Khodakarami och Chan 2014). Det 
teknologiorienterade perspektivet ser också CRM som en strategisk fråga, 
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men fokuserar ofta systemets tekniska detaljer och forskare inriktade på 
CRM som en IT-lösning fokuserar på den praktiska användningen av CRM-
system (Kevork och Vrechopoulos 2009; Law et al 2013; Maggon och 
Chaudhry 2015; Meadows och Dibb 2012; Ngai 2005). Perspektivet handlar 
till stor del om hur CRM-system kan bidra till en ökad effektivitet i 
informationsinsamling och hantering av den insamlade informationen 
(Kevork och Vrechopoulos 2009).  

I forskning med ett organisationsövergripande perspektiv framförs kritik 
mot att det teknologiorienterade perspektivet inte uppmärksammar 
kundrelationer i tillräckligt stor utsträckning. Nguyen och Mutum (2012) 
menar att CRM istället för att handla om IT-infrastruktur borde fokusera på 
hantering av kundrelationer, kunders krav och förväntningar. Det 
teknologiorienterade perspektivet är enligt författarna allt för begränsande 
och bidrar enbart med förståelse för en del av CRM. Andra forskare 
framhåller att om företag inte organiserat för implementeringen bidrar 
CRM-system snarast till sämre resultat för företagen (Keramati et al 2010). 
Kritiken mot IT-fokus i CRM-forskningen återkommer i flera nyligen 
publicerade artiklar om CRM (se t.ex. Chang et al 2014; Frow et al 2011; Law 
et al 2013; Nguyen och Mutum 2012; Peltier et al 2013; Tseng och Wu 2014). 

Bland de studier som antar ett organisationsövergripande perspektiv och 
diskuterar CRM som en angelägenhet för hela företaget finns en tendens att 
länka de organisatoriska aspekterna till inköp och implementering av CRM-
systemet, men inte till interaktionen med kunder. Jayachandran et al (2005) 
menar att CRM-systemet uppfattas som den påtagliga investering som 
företag gör när CRM implementeras vilket gör att den är lättast för 
företagsledare och medarbetare att relatera till eftersom andra 
organisatoriska aspekter som har betydelse för arbetet med kundrelationer 
inte ses som en del av CRM (Jayachandran et al 2005).  

Forskare studerar CRM utifrån de två perspektiven, men beroende på dessas 
olika fokus bedrivs forskningen ofta isolerad från varandra. Det innebär att 
det saknas ett helhetsperspektiv på CRM; ett perspektiv där både IT-
infrastruktur och organisatoriska aspekter studeras utifrån att CRM är en 
angelägenhet för hela organisationen (Kevork och Vrechopoulos 2009; Ngai 
2005; Nguyen och Mutum 2012). Ett helhetsperspektiv omfattar även 
kundrelationerna, vilka inte har uppmärksammats tillräckligt i den befintliga 
forskningen om CRM. 
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CRM och kundrelationer 

I CRM är kundrelationer centrala, men kunder är heterogena vilket leder till 
olika typer av relationer som i sin tur får betydelse för synen på och 
användandet av CRM. Företag kan i huvudsak ha två olika typer av kunder, 
privatpersoner eller organisationer (t.ex. ett företag, en offentlig organisation 
eller ideell förening). De företag som vänder sig till privatpersoner kallas 
B2C-företag (business to consumer), medan de företag vars kunder är andra 
organisationer benämns B2B-företag (business to business).  

Den forskning där kundrelationer studeras utifrån vad som händer i 
relationen mellan två individer och hur företag kan organisera för att göra 
kundrelationer till en viktig resurs brukar beskrivas som relations-
marknadsföring (RM) (se t.ex. Grönroos 1994; Sheth och Parvatiyar 1995). 
Forskare som är intresserade av relationsmarknadsföring är allmänt överens 
om två huvudsakliga egenskaper hos kundrelationer. Den första är 
interaktion, kontakten mellan individer och den andra är dynamik, att 
kundrelationer förändras över tid (se t.ex. Day 2000; Dwyer et al 1987; 
Gummesson 1979; 1995). Ett kriterium för att en kundrelation ska anses 
etablerad är att den omfattar minst två parter (Gummesson 1995). Ett annat 
kriterium är att ett samförstånd att göra affärer (oavsett vilken typ) finns 
mellan de involverade parterna (Grönroos 2008a). Samförståndet i B2C-
företag sammanfaller med själva köpet, medan det i B2B-företag ofta krävs 
någon form av formellt avtal eller kontrakt (se t.ex. Ford 1980).  

Förutom skillnaden att en B2B-relation involverar två (eller flera) företag 
och en B2C-relation involverar företag och en privatperson finns även 
likheter i interaktioner. I båda fallen sköts interaktionen av människor även 
om B2B-relationers huvudaktörer är den juridiska person som företaget 
utgör (se t.ex. Håkansson och Snehota 1995). Relationer kan fungera olika 
beroende på om det är två, eller flera personer involverade, liksom även om 
de involverade individerna byts ut eller gruppen består (se t.ex. Ford 1980; 
Gummesson 1995). 

Empiriska studier av CRM har behandlat såväl B2B- som B2C-relationer. 
Law et al (2013) menar dock att även om det finns exempel på studier som 
fokuserar på B2B-relationer, så har en övervägande majoritet av CRM-
forskningen studerat en B2C-kontext.  
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CRM-litteraturen har inte tagit hänsyn till skillnaderna mellan B2B och B2C-
relationer i någon större utsträckning, utan behandlat dem som likvärdiga4. 
Informations- och kundhanteringen skiljer sig dock åt mellan kontexterna. I 
en B2C-relation är det vanligtvis färre interaktionspunkter, en privatperson 
och en företagsrepresentant, mellan köpande och säljande part medan det i 
en B2B-relation är flera individer, alltså fler interaktionspunkter, 
involverade både från köpande och säljande part. I en B2B-relation, där det 
oftast är flera individer som interagerar med kunden och där informationen 
ofta är mindre standardiserad är informationsinsamlingen och lagringen 
mer komplex att hantera än i en B2C-relation (Holmlund 2004; Möller och 
Halinen 2000). Dessutom byggs B2B-relationer ofta upp av olika parter i 
nätverk, där flera företags intressen ska balanseras och parterna ska komma 
överens för att utveckla kundrelationen (Håkansson och Snehota 1995). 
Detta medför potentiellt andra krav på organiseringen för CRM och sätter 
fokus på medarbetarna i organisationen eftersom dessa driver interaktionen 
i kundrelationen.  

Organisering för CRM 
I tidigare studier har organisationers arbete med CRM främst studerats 
utifrån implementering och vilka möjligheter väl implementerad CRM kan 
ge organisationer. Eftersom det är medarbetare som interagerar med kunden 
och därmed initierar och utvecklar kundrelationer behöver CRM organiseras 
så att dessa ges förutsättningar att använda CRM i arbetet med att hantera 
kundrelationer. Reinartz et al (2004) menar att CRM ger företag tre 
huvudsakliga möjligheter. Den första handlar om att hantera interaktioner 
med kunder, den andra om utveckling av kundrelationer och den tredje om 
att vinna tillbaka kunder. Syftet med interaktioner delas in i tre steg; att 
identifiera potentiella kunder, att rekrytera potentiella kunder, samt att 
behålla existerande kunder. CRM kan bidra till att företag kan adressera rätt 
kund genom att det möjliggör lagring av intressant information om kunden. 
Utvecklingen av kundrelationen och att vinna tillbaka kunder handlar om att 
använda CRM för att skräddarsy erbjudanden till en eller flera kunder eller 
kundsegment. För att göra nytta för företag i relation till kunder måste 
lagrad information göras användbar, det vill säga nå rätt individer i 
organisationen (Ballantyne, 2004) och kunna användas av medarbetarna, 
exempelvis i kundmöten (Grönroos, 2008a). För att skapa kundspecifika 
erbjudanden menar Reinartz et al (2004) att informationen måste vara 
lätthanterlig vilket enligt författarna möjliggörs om systemet har rätt 

                                                             
4 Skillnaden mellan B2B- och B2C-relationer har dock delvis uppmärksammats av leverantörer 
av de IT-system som marknadsförs, samt används av företag, som CRM-system. Ett exempel är 
Microsoft (2015b) som exempelvis erbjuder branschspecifika CRM-lösningar inom 
detaljhandel, offentlig sektor och tjänstesektorn, men som även skiljer på traditionella B2B- och 
B2C-dominerade branscher. 
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tekniska funktioner så att företag, oavsett vilken typ av information som ska 
användas, får fram den med hjälp av systemet. Genom detta skapas 
förutsättningar för att hantera kundrelationer.  
 
CRM behöver, för att vara användbart för en organisation, omfatta alla faser 
i en kundrelations utveckling, dvs. kundrelationers dynamik (Reimer och 
Becker 2015). Kundrelationers utvecklingsfaser definieras vanligen som 
initiering, bibehållande och avslutning (Dwyer et al 1987) och interaktioner 
mellan individer och kund samt inom den egna organisationen ser olika ut 
beroende på vilken fas relationen befinner sig.  

CRM kan enligt Tseng och Wu (2014) bidra med stärkta kundrelationer och 
ökat kundvärde om arbetet fokuseras på att skapa kunskap om kunder, eller 
att lära om kunder (se även Garrido-Moreno et al 2014; Khodakarami och 
Chan 2014; Stein och Smith 2009). De interaktioner som sker mellan 
individer i en B2B-relation innebär enligt Fang et al (2011) att individerna 
lär och genom lärandet sker ett informations- och kunskapsflöde mellan de 
organisationer individerna representerar. Lärande pågår i överallt i en 
organisation genom aktiviteter och processer som baseras på individers 
dagliga arbete (se t.ex. Cyert och March 1963; Lave och Wenger 1991). CRM 
kan bidra till organisatoriskt lärande genom att insamlad och lagrad 
information från CRM-systemet används (se t.ex. Garrido-Moreno et al 
2014; Herhausen och Schögel 2013; Khodakarami och Chan 2014). För att 
CRM-systemet ska användas och bidra till lärande krävs dock att 
medarbetare är engagerade, motiverade och förstår hur CRM ska användas i 
det dagliga arbetet (jmf. Garrido-Moreno et al 2014: Stein och Smith 2009).  

Tidigare forskning har konstaterat att CRM har betydelse och kan leda till 
positiva utfall om företag förstår hur CRM kan hanteras. Däremot saknas 
fördjupad förståelse för hur arbetet med CRM praktiskt fungerar i 
organisationer och hur organisationer organiserar för att lära om sina 
kunder genom CRM. Det praktiska arbetet med CRM i organisationer har 
också efterfrågats i tidigare forskning, exempelvis hur arbete med CRM 
planeras och genomförs i specifika branscher eller organisationer (se t.ex. 
Jayachandran et al 2005; Meadows och Dibb 2012). I tidigare studier har 
forskare även varit mer intresserade av att studera implementeringen av 
tekniken, dvs. CRM-systemen, i form av finansiella resultat (se t.ex. 
Herhausen och Schögel 2013; Stein och Smith 2009) istället för att fokusera 
på kundrelationer och hur organisationer arbetar med CRM för att lära om 
kundrelationer.  

För att förstå hur interaktioner mellan medarbetare och kunder påverkar 
arbetet med CRM behöver även kundrelationers dynamik uppmärksammas 
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inom ramen för CRM. Kundrelationer antas i den här studien (jmf. även 
Holmlund 2004) skapas av interaktioner och förändras över tid, vilket 
därmed kan antas påverka organisationers möjligheter att lära om och 
därmed hantera kundrelationer. Kundrelationers dynamik har 
uppmärksammats i CRM-litteraturen (se t.ex. Reimer och Becker 2015) men 
inte i form av hur förändringar i interaktionen påverkar lärande om 
kundrelationer.  

För att förstå hur organisatoriskt lärande om kundrelationer uppkommer i 
organisationers arbete med CRM behövs ett bredare och organisations-
övergripande perspektiv, där fokus är hela och inte bara delar av 
organisationen.  

Hur arbetar en B2B-organisation med CRM för att lära om sina 
kundrelationer? 

 
Med ett organisationsövergripande perspektiv förflyttas intresset från fokus 
enbart på CRM-system och de tekniska funktionerna kopplade till CRM till 
fokus på hur företag organiserar för sitt arbete med CRM vilket inkluderar 
fler organisatoriska aspekter. B2B-organisationer hanterar kundrelationer 
på flera ställen i organisationen och de berör flera individer eftersom olika 
individer kan ha kontakt med samma kund. I detta arbete kommer 
medarbetare från olika delar i organisationen i kontakt med kunden vilket 
ställer krav på att organisatoriska aspekter såsom exempelvis IT-
infrastruktur, interna processer (t.ex. hur möten med kunder genomförs och 
följs upp) och organisationskultur samspelar (se t.ex. Finnegan och Currie, 
2010). Att integreringen av organisatoriska aspekter är central vid 
användning av CRM har diskuterats i forskningen (se t.ex. Finnegan och 
Currie 2010; Jayachandran et al 2005 Maklan och Knox 2009). Bristande 
integration av organisatoriska aspekter med CRM kan leda till 
organisatoriska aspekter har kontraproduktiva effekter vilket ofta anses vara 
orsaken till att företag ofta uppfattar användningen av CRM som misslyckad 
(Maklan och Knox 2009; Bohling et al 2006).  
 
När organisatoriska aspekter integreras med CRM-arbetet får CRM 
strategisk roll och berör hela organisationen. Utan integreringen förblir CRM 
ett operativt verktyg för vissa medarbetare och delar av organisationen. 
Processen att planera och integrera organisatoriska aspekter med CRM som 
en del av en organisations arbete med CRM beskriver jag i den här 
avhandlingen som organisering för strategisk CRM. 
 
Finnegan och Currie (2010) visar att arbete med CRM påverkar 
organisatoriska aspekter på olika sätt, samt att organisatoriska aspekter kan 
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samspela i hur de påverkar arbete med CRM. I en studie av kundorientering 
visade Isberg (2006) hur försök att införa verktyg som skulle underlätta för 
medarbetare att dela med sig av kunskap och öka lärandet om kunder 
motverkades av hur medarbetarna utvärderades. På samma sätt kan det 
antas att olika interna processer och strukturer eller organisationskulturen 
både kan ha förstärkande och försvagande effekter på försök att organisera 
för strategisk CRM och därigenom lärande om kunder. Det finns dock behov 
av att vidare studera hur organisatoriska aspekter och samspelet dem 
emellan tar sig uttryck i organisationer och hur de verkar som hinder eller 
drivkrafter för lärande om kundrelationer.  

Lärande är en ständigt pågående process i organisationer, som beror av 
individers interaktion och påverkas av individers och gruppers uppfattning 
om bland annat arbetssätt och organisationskultur (se t.ex. Argyris och 
Schön 1978; Cyert och March 1963; Lave och Wenger 1991). Hur lärande 
sker i organisationer och hur interna strukturer och processer påverkar 
individers, gruppers och organisationers lärande har studerats i 
organisationsteoretisk forskning, men inom CRM-forskningen har denna 
forskning varit begränsad. Lärandet har ofta setts som ett utfall av 
användning av CRM snarare än en process och flera av de studier som 
uppmärksammat vikten av lärande om kunder har fokuserat på hur CRM-
system bidrar till organisatoriskt lärande (t.ex. Garrido-Moreno et al 2014; 
Stein och Smith 2009). CRM-litteraturen behöver därför integreras med 
organisationsteoretisk forskning om organisatoriskt lärande för att kunna 
förstå organiseringen som ligger till grund för arbete med CRM, samt hur 
organisatoriska aspekter påverkar och påverkas av arbete med CRM för att 
lära om kundrelationer.  
 
Med ovanstående argument som grund presenteras nedan två av tre syften 
med den här avhandlingen. Syftena lyder. 

Skapa förståelse för hur en B2B-organisation organiserar för strategisk 
CRM.  

Beskriva hur organisatoriska aspekter kan verka som hinder eller 
drivkrafter för lärande om kundrelationer. 

 
För att kunna uppnå syftena är det nödvändigt att identifiera en lämplig 
kontext att studera organisering för strategisk CRM och lärande om 
kundrelationer. En bransch där lärande om kundrelationer fått allt större 
betydelse är revisionsbranschen. Denna bransch karaktäriseras av B2B-
relationer (McNeilly och Feldman-Barr 2006) och av att organisatoriska 
aspekter såsom teknisk expertis, branschkunnande, kommunikation och 
respekt för kundens tid och problem är viktiga för kundrelationen. McNeilly 
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och Feldman-Barr (2006) menar att kundrelationer i revisionsbranschen 
byggs av personliga band som inte direkt kan kopplas till revisorns eller 
rådgivarens kompetens utan som uppkommer av väl upparbetat samarbete 
över tid. De personliga banden är således centrala för kundrelationen och 
även essentiella för en bra tjänsteleverans (se t.ex. Tellefsen och Thomas 
2005).  

I och med att riksdagen 2010 beslutade om att avskaffa revisionsplikten5 för 
en majoritet av Sveriges företag och organisationer (för mer info se 
Riksdagen 2010; SOU 2008:32) så kan många organisationer välja huruvida 
de vill köpa revisionstjänster eller ej. Regeländringarna innebar att den 
svenska marknaden för revisions- och rådgivningstjänster, redan innan 
beslutet tagits, förberedde sig för ökad konkurrens och omfattande 
strukturella förändringar (se t.ex. Broberg et al 2013; FAR SRS 2010; 
Svanström 2008).  

Alvehus (2006) och McNeilly och Feldman-Barr (2006) förutspådde innan 
avregleringen att revisionsbranschen behövde bli mer kundorienterad. 
Förändringen har också inneburit att revisionsföretagen agerar mer 
kundorienterat, exempelvis genom med större fokus på marknadsförings- 
och försäljningsaktiviteter och utveckling av nya tjänsteerbjudanden 
(Broberg et al 2013). Förändringarna innebär att branschen utgör en 
intressant kontext för att förstå hur organisatoriska aspekter, befintliga eller 
nya, kan påverka organisering för strategisk CRM.  

Nedan presenteras det tredje syftet för den här avhandlingen 

Identifiera för revisions- och rådgivningsföretag centrala organisatoriska 
aspekter för användning av CRM. 

Sammantaget bidrar den här studien till CRM-litteraturen genom att 
undersöka hur en organisation i en bransch som nyligen förändrats, på 
grund av faktorer i makromiljön, organiserar för strategisk CRM. Studien 
                                                             

5 Avskaffandet av revisionsplikten innebär att lagstadgad revision krävs för alla företag 
(aktiebolag) som uppfyller två av tre uppsatta kriterier (Riksdagen 2010). Minst 3 miljoner 
kronor i omsättning, 1,5 miljon kronor i balansomslutning och 3 anställda. 72 procent av 
Sveriges aktiebolag, ca 250 000 företag, berörs av reformen som träder i kraft den 1 november 
2010. Ansatsen till att avskaffa revisionsplikten för småföretag gjordes av den 2006 nytillträdda 
regeringen som i sina vallöften lovat att underlätta för företagande i Sverige. Utredningen var 
klar 2008 (SOU 2008:32) och innefattade först ca 96% av svenska företag, men efter 
diskussioner med branschorganisationen för revisorer och rådgivare justerades sedan 
kriterierna till de ovan nämnda (FAR SRS 2010).  
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bidrar till CRM-litteraturen med att integrera olika teoretiska perspektiv på 
ett sätt som inte tidigare gjorts av CRM-forskare. Både CRM och 
kundrelationers dynamik, samt lärande om kundrelationer är kärnbegrepp i 
studien för att förstå hur en B2B-organisation arbetar med CRM för att lära 
om sina kundrelationer och hur samspelet mellan organisatoriska aspekter 
kan verka som hinder eller drivkrafter för lärande. Den här avhandlingen 
bidrar till CRM-litteraturen genom att studera det praktiska användandet av 
CRM i en B2B-organisation vilket också efterfrågats i CRM-litteraturen (se 
t.ex. Jayachandran et al 2005; Meadows och Dibb 2012).  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Det här kapitlet består av tre delar. Avsnitt 2.1 beskriver relations-
marknadsföring som forskningsområde. Kundrelationer och dess dynamik 
är en naturlig del av CRM varför detta beskrivs först. Avsnitt 2.2 beskriver 
och definierar forskningsområdet CRM. Först presenterar jag det perspektiv 
på CRM som antas i den här avhandlingen, där CRM är ett organisations-
övergripande perspektiv som av Gummesson (2004) beskrivs som företags 
tillämpning av relationsmarknadsföring. Avsnittet avslutas med en 
genomgång av hur implementering av CRM i tidigare forskning beskrivits 
påverka organisationer och dess medarbetare.  

Avsnitt 2.3 handlar om lärandeprocesser och inleds med att definiera 
information, kunskap och lärande. Dessa begrepp behöver integreras med 
den existerande CRM-litteraturen för att kunna besvara avhandlingens 
frågeställning. Därefter diskuteras organisatoriskt lärande som individuell 
och social praktikorienterad process, där lärande genom communities of 
practice är centralt. Kapitlet avslutas sedan med hur lärande om 
kundrelationer studerats i tidigare forskning och hur denna forskning har 
kopplats till kunskaps- och lärandelitteraturen. 

2.1 Relationsmarknadsföring 
Forskning om kundrelationers betydelse för organisationer har förekommit 
sedan 1980-talet och utvecklades på 1990-talet till det som i idag benämns 
relationsmarknadsföring (Berry 1983; Grönroos 1990; 1994; 1997; 
Gummesson 1995; Sheth och Parvatiyar 1995). Diskussioner om kunders 
betydelse för en organisation fördes emellertid långt innan forskningen fick 
ett begrepp att förhålla sig till. Redan på tidigt 1900-tal diskuterade 
Cherington (1920) vikten av att dagligvarubutiker bryr sig om sina kunder 
och att nöjda kunder ofta är återkommande kunder. Enligt Cherington 
(1920:142) behöver organisationer förstå sina kunders behov för att kunna 
erbjuda rätt sorts produkter.  

Begreppet relationsmarknadsföring (RM) samlar den företagsekonomiska 
forskningen om kundrelationer, deras utveckling samt hur de kan ta sig 
uttryck i olika typer av organisationer och kontexter. RM växte fram under 
1980-talet som en följd av att forskare börjat diskutera skillnader mellan 
varuproducerande företag och tjänsteföretag (se t.ex. Gummesson 1979; 
Shostack 1977). Eftersom tjänsteföretag inte har en påtaglig produkt att 
leverera, att tjänsten konsumeras samtidigt som den levereras, att den inte 
går att lagra, samt är svår att skilja från den individ som utför den, spelar 
relationen med kunden stor roll för tjänsteföretag (se t.ex. Grönroos 2008a). 
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Traditionellt diskuteras RM utifrån ett perspektiv där tjänsteföretag står i 
fokus även om kundrelationer också är viktiga för varuproducerande företag. 

Relationsmarknadsföring kan ses som en övergripande filosofi om hur 
företag bör organiseras för att försöka skapa så stort kundvärde som möjligt 
(Berry 2002). Relationsmarknadsföring är en strategisk ansats som, när den 
växte fram, ifrågasatte den traditionella mer produkt- och transaktions-
inriktade marknadsföringen som innebär att utbytet av produkter eller 
tjänster mellan företag och kunder står i centrum (Grönroos 1994). 
Relationsmarknadsföring sätter också värdet för kunden som en 
förutsättning, där en god kundrelation kan bidra till att kunden uppfattar 
värdet av produkten eller tjänsten högre (Grönroos 2008a). RM förklaras av 
Grönroos (1990) som en process som inkluderar en eller flera individer vars 
utbyte av tjänster eller produkter accepteras av samtliga och att utbytet 
uppfyller givna löften. Detta innebär att tillit och engagemang är två viktiga 
aspekter som formar och utvecklar relationen (Grönroos 1990).  
 
RM växte, som beskrivits, fram ur forskares intresse för ett nytt paradigm 
inom marknadsföring där tjänsteföretag och dess verksamhet kom att 
dominera forskningen (Grönroos 2008a). När konsumenters valmöjligheter 
ökar växer företags önskan och behov av att säkerställa kundrelationer vilket 
innebär att RM utvecklas (se t.ex. Palmatier et al 2013; Sheth 2015). Sheth 
(2015) menar att företag eller tjänsteleverantörer måste vinna en del av 
hjärtat hos kunden istället för att fokusera på att vinna en del av plånboken. 
Att vinna en del av hjärtat handlar alltså om att företag för att stärka sina 
kundrelationer behöver erbjuda någonting mer än bara den produkt eller 
tjänst som kunden köper. Vikten av ett ökat mervärde beror till stor del på 
den ökade konkurrensen och på att de flesta företag är väl medvetna om hur 
kundrelationer gynnar de långsiktiga affärerna. 
 
Förutom en ökad förståelse om kundrelationers nytta för långsiktiga affärer 
har ytterligare en aspekt påverkat RM under början av 2010-talet nämligen 
den ökade närheten till, eller gemenskapen med kunden (Sheth 2015). 
Författaren förklarar att det kan innebära att två parter (oftast företag eller 
organisationer) går samman och tillsammans arbetar mot ett gemensamt 
mål. Således involveras kunden i processen innan själva köpet vilket kan 
jämföras med begreppet samskapande, eller co-creation (se t.ex. Vargo och 
Lusch 2008; Grönroos 2008b; Grönroos 2011) som i korthet innebär att 
leverantören och kunden tillsammans skapar värde. Vargo och Lusch (2008) 
hävdar att företag inte själva kan skapa värde för kunden, utan det istället är 
kunden som bestämmer huruvida värde har skapats.  
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Samskapandet har en betydande roll för att ett affärsområdes- eller 
företagsöverskridande samarbete ska bli framgångsrikt eftersom resultatet 
kan bli ett bättre erbjudande till slutkonsumenten (se t.ex. Grönroos 2008a; 
Prahalad och Ramaswamy 2004) och en ökad kundnöjdhet (se t.ex. 
Grönroos 2008b). En förutsättning för samskapande, liksom för kund-
relationer, är det att samtliga involverade parter delar ett mål med den 
uppgift som ska utföras. Samskapande är en process som bygger på 
ömsesidighet och kan bli komplex om flera parter är involverade (Prahalad 
och Ramaswamy (2004).  
 
Utvecklingen av RM innebär att olika typer av kundrelationer, dyadiska 
relationer, nätverksrelationer, eller partnerskap också inkluderas i 
relationsmarknadsföringen, vilka presenteras i nästa avsnitt, tillsammans 
med nya begrepp t.ex. samskapande. Sheth (2015) menar att det är en 
naturlig anpassning efter nya sätt att bedriva affärer. Trots utvecklingen vilar 
RM fortfarande på samma grundvalar som diskuteras av exempelvis Berry 
(1983), Grönroos (1990) och Gummesson (1995), vilket innebär att RM är en 
övergripande filosofi om hur företag bör organiseras för att sätta relationen 
med kunden i centrum. I nästkommande två avsnitt diskuteras 
kundrelationers karaktäristika och kundrelationers dynamik.  

2.1.1 Kundrelationers karaktäristika  

Forskare är överens om att den huvudsakliga karaktäristikan för att 
kundrelationer ska uppkomma är interaktion (se t.ex. Grönroos 1990; 1994; 
Gummesson 1995; Heinonen et al 2013; Mende et al 2009). Förutom 
interaktion krävs också samförstånd, vilket över tid, givet att relationen 
utvecklas, övergår i tillit och engagemang (Morgan och Hunt 1994). 
Interaktion över tid är också en aspekt som lyfts fram i forskningen för att få 
kundrelationer att överleva och att utvecklas (Day 2000; Dwyer et al 1987; 
Möller och Halinen 2000).  

Interaktion som definieras som ”a series of messages exchanged between 
persons” (Watzlawick et al 1967), är en huvudförutsättning för att en relation 
ska kunna etableras. Interaktion kan ske genom samtal, e-post, post, 
hemsidor eller sociala medier. Interaktion i den här avhandlingen är den 
kommunikation som sker mellan olika parter i en kundrelation, oavsett på 
vilket sätt den sker.  

Även om två parter interagerar så är det inte givet att en relation per 
automatik startar eftersom relationen inte kan anses uppkomma förrän de 
involverade parterna uppnått ett samförstånd (Gummesson 1995; Mende et 
al 2009). Om parterna i relationen är två kallas relationen enligt 
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Gummesson (1995) för dyadisk och om det är tre parter för triadisk. Vid fler 
än tre involverade individer beskrivs relationer ofta som nätverk (jmf. 
Grönroos 1990). Ford (1980) menar att den process som kunden genomgår 
vid utvärdering av leverantörer är en indikation på relationsinitiering då 
kundens första intryck påverkar valet av leverantör. Kontinuitet i 
interaktionen mellan individer är en förutsättning för att en kundrelation ska 
finnas till, eftersom Grönroos (1994) beskriver kundrelationen (ur ett RM-
perspektiv) som en ständigt pågående process. Kontinuiteten kommer av en 
ömsesidig överenskommelse som oavsett direkt uttryckt eller inte, enligt 
Hinde (1979), bygger relationen. En relation karaktäriseras av ömsesidig 
förståelse och samförstånd och symboliserar de involverade parternas 
samförstånd över tid, där individerna genom relationen är överens om att 
dra nytta av varandra (Hinde 1979). 

Interaktion är en förutsättning för kundrelationer oavsett om ansatsen är att 
studera producent- (B2B), eller konsumentmarknaden (B2C). Gummesson 
(1995) beskriver relationens existens ur ett B2C-perspektiv där relationen 
med ett företag inte bara behöver vara med säljaren som assisterat kunden i 
köpet, utan även med andra personer på företaget. Författaren menar att det 
på så sätt blir ett slags nätverk av individer som samtliga på ett eller annat 
sätt har någon form av interaktion. Nätverk beskrivs av Grönroos (1990) 
som en slags arena där kunder, underleverantörer, distributörer eller andra 
aktörer interagerar vilket skapar förutsättningar för relationer mellan de 
involverade aktörerna.  

I en affärsrelation (B2B) är det formellt sett företagen som har en relation, 
men det är individerna som interagerar. På så sätt är personliga relationer en 
förutsättning för att affärsrelationen ska fungera. Nätverk i en B2B-kontext 
får delvis en annan betydelse då det är olika företag som har relationer med 
varandra men fortfarande förutsätts interaktion mellan de involverade 
individerna vilket således lyfter fram betydelsen av personliga relationer 
(Holmlund och Törnroos 1997). Ett konkret exempel på nätverk i en B2B-
kontext är leverantörs- eller logistikkedjor där de involverade företagen 
tillsammans arbetar för att skapa ett värde för slutkonsumenten (se t.ex. 
Sheth 2015). Halinen et al (1999) menar att en nätverksrelation är uppbyggd 
av individers personliga relationer med varandra, att den byggs av flera olika 
dyadiska relationer som tillsammans bildar nätverket. Detta innebär att 
komplexiteten ökar när ett nätverk ska studeras och ju fler dyadiska 
relationer som ingår, desto större komplexitet (Chou och Zolkiewski 2012; 
Halinen et al 1999). I en B2B-kontext kan relationer uppstå baserade på 
kontrakt eller andra förbindelser mellan organisationer. Relationer kan 
skilja sig åt beroende på om det är två eller flera personer involverade, 
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liksom om de involverade individerna byts ut, eller om gruppen av personer i 
relationen är densamma (se t.ex. Ford 1980).  

Tellefsen och Thomas (2005) menar att det krävs aktiva val från de personer 
som ingår i relationen. De måste alltså själva välja att delta i interaktionen 
och relationen. Författarna menar att för organisationer i B2B-kontexter så 
är engagemanget i kundrelationen mer abstrakt än för B2C-relationer där 
kunden är en privatperson eftersom interaktionerna sker mellan företag 
även om det i praktiken är individer som interagerar. Författarna menar att 
detta beror på att det i B2B-relationer finns en relation mellan det köpande 
och säljande företaget (organisatorisk relation) och en personlig relation 
mellan företagens representanter. Således behöver B2B-relationer studeras 
utifrån de mellanmänskliga kontakter som finns mellan de involverade 
individerna. Exempelvis spelar sociala och känslomässiga band roll, som kan 
beskrivas som kognitiva aspekter, även i B2B-relationer. Dessa band 
presenteras närmare i nästkommande avsnitt, men vanligtvis beskrivs de i 
form av tillit, engagemang och lojalitet.  

 
Kundrelationer kan, baserat på de olika förklaringar som beskrivits ovan, 
anses ha uppkommit när de inblandade parterna är medvetna om varandra, 
när interaktion sker och när det finns en ömsesidig vilja att ingå i relationen. 
Eftersom jag i den här avhandlingen studerar B2B-relationer är kund-
relationen baserad på två företags vilja att göra affärer med varandra. Denna 
vilja formaliseras ofta med hjälp av kontrakt som kan reglera omfattning av 
och riktlinjer för en affär (se t.ex. Håkansson och Snehota 1989). Eftersom 
interaktion är beroende av individer finns alltså i B2B-relationen en eller 
flera dyadiska relationer som kan bilda ett personligt eller interpersonellt 
nätverk beroende på hur kundrelationen utvecklas. Jag studerar i den här 
avhandlingen dyadiska B2B-relationer och fokuserar på de personliga 
nätverken som involverar individer både från säljande och köpande part. I 
nästkommande avsnitt fördjupar jag diskussionen om kundrelationer och 
diskuterar kundrelationers dynamik utifrån tre olika faser. 

2.1.2 Kundrelationers dynamik 

En stor utmaning vid studier av kundrelationer är kundrelationers 
utveckling eller dynamik. En stor utmaning vid studier av kundrelationer är 
kundrelationers utveckling eller dynamik. Relationer klassificeras ofta 
utifrån olika faser såsom initiering, utveckling och avslutning (se t.ex. Dwyer 
et al 1987; Halinen och Tähtinen 2002; Tähtinen 2001) vilket brukar 
beskrivas som kundrelationers utvecklingsfaser eller dynamik. För att 
förenkla beskrivningen av hur kundrelationer inleds har jag valt att använda 
Storbacka och Lehtinens (2000) terminologi där de beskriver fasen när en 



 

 18 

kundrelation inleds som initieringsfasen. Initieringsfasen i den här studien 
är alltså all interaktion som sker innan ett kontrakt är påskrivet och 
kundrelationen är formaliserad. När en kundrelation sedan är initierad 
övergår den i bibehållandefasen, som är det begrepp jag använder baserat på 
Storbacka och Lehtinens (2000) terminologi. Jag använder bibehållandefas 
istället för en annan vanlig benämning som utvecklingsfas (se t.ex. Dwyer et 
al 1987) eftersom att kundrelationer kan vara initierade, men beroende på 
olika aspekter inte utvecklas nämnvärt.  

Dynamik är karaktäristiskt för kundrelationer (Day 2000). Inom RM 
diskuteras kundrelationer utifrån process (se t.ex. Grönroos 1994; Palmatier 
et al 2013) eller livscykel (se t.ex. Jap och Anderson 2007) men studierna 
åsyftar samma sak oavsett begrepp, nämligen dynamiken. Konkret innebär 
dynamiken kundrelationers utvecklingsprocess, vilket innebär den process 
som sker från att kundrelationer inleds till att de avslutas. Oavsett typ av 
relation, eller hur kunden eller företaget uppfattar den, vet vi genom tidigare 
forskning att relationer beror av interaktionen mellan de involverade 
parterna (se t.ex. Gummesson 1995; Heinonen et al 2013). I detta avsnitt är 
interaktioner fortsatt viktiga, men till skillnad från i det föregående 
fokuserar jag här mer på betydelsen av interaktioner för relationers 
dynamik. Dynamiken innebär att relationen ständigt förändras, i takt med 
att både företag och kunder förändras.  

Olika forskare karaktäriserar relationens initiering på olika sätt. Exempelvis 
anser Hedaa (1996) att en relation initieras när kunden blir medveten om ett 
företags existens, genom marknadskommunikation, direkt kommunikation 
eller hörsägen. Dwyer et al (1987) diskuterar kunders medvetande om 
potentiella leverantörer eller säljare som central eftersom den initiala 
kontakten mellan köpare och säljare kan ske först när de potentiella parterna 
är medvetna om varandra. Processen som kunden genomgår vid utvärdering 
av olika leverantörer är central för köpbeslutet, eftersom valet av leverantör 
ofta uttrycks genom ett faktiskt köp, eller förhandling om ett köp vilket enligt 
Ford (1980) kan anses vara startpunkten för relationen. Initieringsfasen är 
enligt Edvardsson et al (2008) viktig eftersom en ny relation antas ha en 
snabbare utveckling än vad en mer etablerad relation har, eftersom de 
sociala och känslomässiga banden mellan de involverade parterna inte 
hunnit utvecklas, bli starka och stabiliseras. Därför får de initiala 
erbjudanden som kunden ser i utvärderingsprocessen stor påverkan på 
kundens val av leverantör, vilket i sin tur stärker leverantörers 
tjänsteerbjudande som en nyckelaspekt för kundrelationer. Relationers 
initiering är även intressant eftersom de ofta definierar när organisationer 
börjar lagra information om kunder, exempelvis i ett CRM-system (se t.ex. 
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Khodakarami och Chan 2014; Finnegan och Currie 2010; Reimer och Becker 
2015).  
 
Bibehållandefasen handlar till stor del om att vårda relationer genom att 
följa upp kundens förväntningar och behov, samt arbeta för att erbjudanden 
till kunden är rätt utformade. Både kundnöjdhet och kundrelationer 
påverkas positivt av starka sociala och känslomässiga band oavsett om det 
handlar om B2B- eller B2C-relationer (Chou och Zolkiewski 2012; Liljander 
och Strandvik 1995). I forskningen diskuteras dessa sociala och 
känslomässiga band ofta som tillit och engagemang (se t.ex. Grönhaug et al 
1999; Huemer 1998; Morgan och Hunt 1994). Ett ömsesidigt engagemang 
mellan de involverade parterna stärker banden, vilket innebär att förståelsen 
för varandras förväntningar och krav ökar, samt att tillit utvecklas över tid. 
Den växande tilliten kan i sin tur leda till att de involverade parterna känner 
lojalitet gentemot varandra (Morgan och Hunt 1994). Liljander och 
Strandvik (1995) menar att banden mellan parterna har en förmåga att 
stabilisera och förenkla interaktionen i situationer när kunden eller någon av 
de involverade parterna inte är nöjd. Hur nöjd kunden är i relationen 
påverkar hur relationen utvecklas eftersom en nöjd kund tenderar att 
fortsätta köpa varor eller tjänster av samma leverantör. Såväl Liljander och 
Strandvik (1995) som Holmlund (2004) menar att interaktioner skapar 
förändring i relationen beroende på hur de uppfattas av kunden eller det 
säljande företaget.  
 
Ford (1980) samt Chou och Zolkiewski (2012) menar att relationers 
förändring (eller dynamik) består av flera enskilda händelser som alla 
potentiellt kan förändra en relation. Det kan exempelvis vara händelser som 
gör att kunden blir missnöjd eller att kunden får ett bättre erbjudande från 
en konkurrerande aktör. Det kan också vara händelser som sker i 
interaktionen, där någon av de involverade parterna upplever sig missnöjd. 
Att förstå relationers dynamik handlar om förståelse för dessa händelser, 
samt hur de påverkar relationen över tid (Edvardsson och Strandvik 2009; 
Edvardsson et al 2014; Ford 1980; Schurr 2007).  

De förändringar som påverkar kundrelationers dynamik är enligt Chou och 
Zolkiewski (2012) viktiga att identifiera, förstå och hantera eftersom de ofta 
bidrar till en mer långsiktig utveckling i ett nätverk av relationer som ofta är 
fallet i en B2B-relation. Holmlund (2004) har studerat B2B-relationer i 
tjänsteföretag och fokuserat på de interaktioner som sker för att förstå 
relationers dynamik. Inom en affärsrelation (B2B) finns det relationer på 
olika nivåer och dessa skapar tillsammans en aggregerad kundrelation. 
Interaktionerna är centrala i Holmlunds (2004) modell och författaren 
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identifierar interaktionerna som finns i kundrelationen utifrån fem 
analysnivåer: händelser, episoder, sekvenser, relationer och partnerskap. 

Händelser, den första nivån i modellen, är korta interaktioner och 
exemplifieras av Holmlund (2004) som ett företagsbesök eller ett 
telefonsamtal. Den andra och tredje nivån i modellen, episoder och 
sekvenser innebär att interaktionerna sker under längre tid. En episod kan 
exempelvis vara en förhandling eller en offertprocess som kräver flera 
interaktioner på händelsenivå, men som inte påverkar hela kundrelationen. 
Episoder kan, beroende på tiden och hur omfattande interaktionerna är, 
istället ses som sekvenser, där skillnaden mellan dessa enligt modellen är 
hur länge de pågår. När en sekvens, som ofta är en tjänsteleverans eller ett 
projekts avslutande, avslutas påverkas kundrelationen då det ofta innebär att 
parterna utvärderar utfallet. Detta innebär enligt Holmlund (2004) att 
samtliga händelser, episoder och sekvenser som skett under tiden relationen 
pågått är föremål för granskning av parterna i relationen. Partnerskaps-
nivån, som är den högsta analysnivån, omfattar i sin tur flera kundrelationer. 
Partnerskapsnivån illustrerar den komplexitet som finns i affärsrelationer, 
där flera etablerade kundrelationer tillsammans bildar ett nätverk. I 
nätverket återfinns alltså relationer mellan flera företag som alla påverkas av 
händelser, episoder och sekvenser. Under tiden en tjänsteleverans, som kan 
beskrivas likt en sekvens, pågår påverkas den av olika interaktioner. Vissa av 
dessa kan exempelvis innebära att deadlines inte kan hållas, vilket är ett 
konkret exempel på en händelse. Således bidrar både tidsramar och 
förutsättningar för tjänsteleveranser till komplexiteten i förståelsen av 
kundrelationers dynamik, då dessa kan leda till förändringar i nätverket i 
form av t.ex. gruppsammansättningar.  
 
Holmlunds (2004) modell kan, med en omarbetning, användas för att 
beskriva kundrelationers dynamik utifrån den definition som jag antagit i 
den här avhandlingen. Istället för att diskutera nätverk bestående av företag 
diskuteras interpersonella nätverk i en dyadisk B2B-relation. Det medför att 
det Holmlund kallar partnerskap i sin modell indikerar kundrelationen 
mellan köpande och säljande företag i den här studien. Relationen som är 
märkt X i figuren nedan är de personliga relationer som finns i 
kundrelationen eftersom det är individer som interagerar och på så sätt 
utvecklar kundrelationen. 
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Figur 1 Interaktionsnivåer i en dyadisk B2B-relation. Omarbetning av 

"Five different aggregation levels of relationship interactions" 
(Holmlund 2004) 

Kundrelationers dynamik kan till viss del identifieras i figur 1 där de olika 
interaktionsnivåerna kan symbolisera olika faser. Exempelvis kan 
relationens initiering bestå av en eller flera enskilda händelser som, 
beroende på interaktion mellan de involverade parterna, kan utvecklas till en 
personlig relation. Dessa händelser är viktiga enligt Edvardsson och 
Strandvik (2009) och kan liknas vid det som Grönroos (2008a) beskriver 
som sanningens ögonblick, tillfället där en leverantör kan bevisa att en tjänst 
håller den kvalitet som utlovas. Händelserna har stor potentiell påverkan på 
relationen, samt på hur nöjd kunden blir med en tjänsteleverans eller ett 
enskilt möte.  

Enligt Edvardsson et al (2008) är initieringsprocessen känslig för negativa 
händelser eftersom inget formellt kontrakt finns och således kan den 
potentiella kunden välja en annan tjänsteleverantör. Sekvenser varar över 
längre tid jämfört med episoder och kan liknas vid projekt eller 
tjänsteleveranser som kan involvera andra individer än de som ingår i 
relationen över tid. Flera sekvenser bildar sedan en kundrelation, som 
illustreras i figur 1 ovan. Relationen är som figuren visar beroende av 
händelser, episoder och sekvenser och de interaktioner som sker på dessa 
nivåer. 
 

Relation ”X” 

Sekvens 

Episod 

Händelse  Händelse 

Y-axeln: Analysnivå 

X-axeln: Tid 
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Kundrelationer är grunden för CRM som är fokus i den här avhandlingen. 
Med denna grund fortsätter nu kapitlet med en fördjupning av CRM, hur 
CRM används i organisationer, samt vilka utmaningar som identifierats för 
hur CRM implementeras.  

2.2 Customer Relationship Management  

RM har präglat framväxten av CRM-forskningen, där kundrelationer och 
dessas utvecklingsprocess skapar basen för utveckling av CRM (Nguyen och 
Mutum 2012). I kölvattnet av intresset för kundrelationers betydelse för 
organisationer växte under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 
forskningen kring CRM fram (Gummesson 2004; Maggon och Chaudhry 
2015; Ngai 2005; Payne och Frow 2013). Forskare intresserade sig för hur 
relations- och tjänsteinriktade perspektiv påverkade organisationers sätt att 
se på sina kunder och organisationernas vilja att anpassa sig efter kunders 
och marknadens behov, samt hur dessa perspektiv och strategier kunde 
göras påtagliga i organisationers dagliga verksamhet (Nguyen och Mutum 
2012).  

Parallellt med det ökade akademiska intresset för kundrelationer bidrog 
också den snabba utvecklingen av informationsteknologi till framväxten och 
det stora intresset, främst från teknikföretag, för CRM. Richards och Jones 
(2008) beskriver att utvecklingen av informationsteknologi generellt och IT-
infrastruktur i synnerhet gjort CRM-system intressanta att undersöka då 
många företag under 00-talet implementerat och börjat använda CRM-
system i sitt arbete för att dels bli mer kundorienterade, dels att öka 
effektiviteten i insamling och lagring av information. De avancerade 
informationsinsamlingssystem som implementerades och idag återfinns i de 
flesta företag har påverkat både hur CRM studeras av forskare och i vilket 
syfte företag och organisationer använder CRM (Nguyen och Mutum 2012; 
Maggon och Chaudhry 2015).  
 
CRM vilar, enligt Storbacka och Lehtinen (2000) på tre fundament. Den 
första är processen, vilket innebär att kundrelationers dynamik 
uppmärksammas då kundrelationer ska förstås som en pågående process. 
Den andra är kundrelationen, vilket innebär att skillnaden mellan produkt- 
eller tjänstespecifika karaktäristika får mindre betydelse. Det tredje 
fundamentet är företagens ansvar för att utveckla kundrelationer. Det 
sistnämnda kan kopplas till de aspekter som ofta diskuteras i relations-
marknadsföringen, nämligen vikten av engagemang i relationen från 
samtliga involverade parter för att på så sätt skapa tillit och lojalitet mellan 
varandra (Morgan och Hunt 1994; Storbacka och Lehtinen 2000). Parter i 
det här fallet kan vara både enskilda individer och företag. För att det inom 
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CRM ska vara möjligt för företag att arbeta med relationsmarknadsföring på 
ett bra sätt måste kundinformation vara möjlig att lagra och enkel att göras 
tillgänglig samt hållas uppdaterad så att informationen kan användas när en 
anställd genomför kundmöten (Grönroos 2008a).  
 
Sammantaget har framväxten av CRM präglats både av relations-
marknadsföring å ena sidan och informationsteknologi å andra sidan. CRM 
kan därmed ses som ett uppdelat eller fragmenterat forskningsområde vilket 
medför problem både vid studier av CRM och hur företag praktiskt använder 
CRM.  

2.2.1 CRM- ett fragmenterat forskningsområde 

Två dominerande forskningsströmmar utkristalliserar sig i CRM-
litteraturen, vilket också nämndes i introduktionskapitlet. Reinartz et al 
(2004) beskriver dessa som två tydliga perspektiv på hur företag ser på 
CRM. Det första är att företag ser CRM som en investering i teknologi för att 
effektivisera informationsinsamling. Det andra berör CRM på ett bredare 
sätt och involverar utveckling och bibehållande av kundrelationer som det 
centrala i syfte att skapa produktiva kundrelationer (Reinartz et al 2004). 
Även inom respektive forskningsström finns olika inriktningar och 
definitioner, vilket gjort CRM till ett fragmentiserat forskningsområde, något 
som adresseras i flera studier (Boulding et al 2005; Keramati et al 2010; 
Nguyen och Mutum 2012; Payne och Frow 2005). Herhausen och Schögel 
(2013) menar att de olika inriktningar som CRM-litteraturen tagit är 
problematiska eftersom de inte fört CRM-forskningen framåt i avseende att 
förstå hur CRM kan ge förutsättningar för organisatoriskt lärande och 
därmed, enligt författarna, bidra till ökade finansiella intäkter för 
organisationer.  

Det organisationsövergripande perspektivet på CRM har rötter i 
relationsmarknadsföringen som belyser strategier och processer. Det andra 
perspektivet, det teknologiorienterade, ser CRM som tillämpningar, 
aktiviteter eller applikationer för företags marknadsföring, där IT och 
informationssystematik dominerar (se t.ex. Khanna 2001; Khodakarami et al 
2014) Skillnaden mellan forskningsströmmarna handlar främst om synen på 
CRM. I detta avsnitt beskrivs de två huvudsakliga perspektiven i syfte att 
fördjupa förståelsen för hur CRM studeras och diskuteras, samt klargöra 
varför det organisationsövergripande perspektivet på CRM används i den 
här avhandlingen för att ”skapa förståelse för hur en B2B-organisation 
organiserar för strategisk CRM”. 
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I det organisationsövergripande perspektivet beskrivs CRM som en 
organisatorisk och strategisk tillämpning av det mer övergripande begreppet 
RM (Maggon och Chaudhry 2015) och enligt Nguyen och Mutum (2012) 
används ofta begreppen synonymt. (se även Frow et al 2011; Gummesson 
2004). CRM beskrivs (se tabell 1) som antingen en strategi (Akgün et al 
2014; Buttle 2004; Frow et al 2011; Garrido-Moreno och Padilla-Meléndez 
2011; Payne och Frow 2005), en process (Finnegan och Currie 2010; 
Gummesson 2004; Nguyen och Mutum 2012; Reinartz et al 2004; Srivastava 
et al 1999), eller både en strategi och en process (Parvatiyar och Sheth 2001). 
Tabell 1 visar olika definitioner eller ramverk på CRM som antas av andra 
forskare utifrån ett organisationsövergripande perspektiv. Gummesson 
(2004) och Nguyen och Mutum (2012) studerar kopplingarna mellan CRM 
och RM och Garrido-Moreno och Padilla-Meléndez (2011) studerar hur CRM 
som organisatorisk strategi kan bidra till organisatorisk kunskap. Dessa tre 
studier skiljer sig från de andra som visas i tabell 1 i och med att de inte 
studerar CRM med utgångspunkt i att CRM ska generera vinst och 
lönsamhet till organisationen, även om detta är en underliggande dimension. 
I samtliga beskrivningar i tabell 1 syns det bredare perspektivet där 
organisatoriska aspekter lyfts fram och att CRM är en angelägenhet för hela 
organisationen. 

Det organisationsövergripande perspektivet är sprunget ur forskning om 
relationsmarknadsföring och kundorientering där processer har betydelse 
eftersom kundrelationer, som tidigare nämnts, antas genomgå olika faser i 
sin utveckling vilka påverkas av interaktioner (se t.ex. Barnes 2001; Law et al 
2013; Payne och Frow 2005; Reinartz et al 2004; Storbacka och Lehtinen 
2000). CRM kan enligt Nguyen och Mutum (2012) ses som en strategisk 
tillämpning som är användbar för företag då de vill tillämpa sin RM-filosofi. 
I det organisationsövergripande perspektivet utgörs processer av det arbete 
som medarbetare i en organisation genomför i exempelvis interaktion med 
kunder i kundmöten och hur de sedan lämnar över information till kollegor, 
alternativt lagrar den i ett CRM-system (Storbacka och Lehtinen 2000). 
Dessa processer genomförs för att i förlängningen skapa värde för kunder 
och företagets andra intressenter. CRM är den övergripande organisatoriska 
strategi där dessa processers samspel"formaliseras.  

Payne och Frow (2005) menar att huvudsyftet med CRM är att utveckla 
starkare kundrelationer, genom att samla in och omvandla relevant 
kundinformation, samt utveckla ett effektivt sätt att lagra informationen 
med hjälp av IT. CRM-systemen har således en betydande roll även i det 
organisationsövergripande perspektivet men integreringen med de formella 
processerna, som i CRM-litteraturen ofta beskrivs som organisatoriska 
aspekter (se t.ex. Finnegan och Currie 2010; Jayachandran et al 2005; Law 
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et al 2013), beskrivs som central för att implementering och användning av 
CRM ska vara framgångsrik.  

Många forskare som ser CRM som en angelägenhet för hela organisationen 
och antar ett organisationsövergripande perspektiv diskuterar att 
organisatoriska aspekter är en central del av investering i eller 
implementering av CRM (se t.ex. Jayachandran et al 2005). Forskare visar 
att CRM påverkar och påverkas av nya och existerande organisatoriska 
strukturer, samt vilka aspekter som är viktiga, både för företagsledningar 
och för medarbetare att beakta. Däremot har organisatoriska aspekter, t.ex. 
medarbetare, organisationskultur, befintliga arbetssätt och teknik-
användning inte studerats på djupet vilket innebär att det saknas förståelse 
för hur organisatoriska aspekter påverkar arbete med CRM. Dessutom 
saknas förståelse för hur kundrelationers dynamik påverkar eller påverkas av 
CRM som en organisationsövergripande strategi. Betydelsen av 
interaktioner, kundrelationers dynamik, samt de kognitiva aspekter såsom 
de sociala band, som bland annat bygger tillit och förtroende, som 
återkommande diskuteras i RM-forskningen, har i CRM-litteraturen 
uppmärksammats och diskuterats som viktiga (se t.ex. Nguyen och Mutum 
2012) men det finns bristande förståelse för hur dessa påverkar eller 
påverkas av arbete med CRM.  
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Författare Definition/ramverk 

Akgün et al 
(2014) 

CRM is a multi-faceted concept that embeds not only one of these aspects but 
holistically integrated marketing effort, technological resources and business 
processes in order to i-) build stronger customer relationships, ii-) gather and 
transform all the relevant information regarding customer transactions, iii-) 
develop a system for the storage and retrieval of this customer knowledge 
according to the information processing rules and organizational policies, iv-) 
integrate different functions (marketing, operations, sales, customer service, 
human resources, R&D, IT and finance) to coordinate and focus on adding 
superior value to customers, and v-) establish an organizational culture to 
facilitate synergistic knowledge sharing, shared interpretations and collective 
memory throughout the organization 

Buttle (2004) CRM is the core business strategy that integrates internal process and 
functions and external networks, to create and deliver value to targeted 
customers, a profit. It is grounded on high quality customer data and enabled by 
IT 

Finnegan och 
Currie (2010) 

A process that aims to bring together diverse pieces of information about 
customers, sales, marketing effectiveness, and responsiveness and market trends 

Frow et al 
(2011) 

CRM involves the strategic management of relationships utilising, where 
appropriate, technological tools.  

Garrido-
Moreno och 

Padilla-Meléndez 
(2011) 

CRM is a business strategy that aims to establish and develop value-creating 
relationships with customers based on knowledge. Using IT as an enabler, CRM 
requires a redesign of the organization and its processes to orient them to the 
customer, so that by personalizing its products and services, the firm optimally 
satisfy customers needs and thereby generate long-term, mutually beneficial, 
loyalty relationships 

Gummesson 
(2004) 

CRM is the values and strategies of relationship marketing – with particular 
emphasis on customer relationships – turned into practical application 

Nguyen och 
Mutum (2012) 

A process of relationship building and dual creation of value between a firm 
and its customers, to create win-win situations, enhance customer life time value 
and increase profitability 

Parvatiyar och 
Sheth (2001) 

A comprehensive strategy and process of acquiring, retaining, and partnering 
with selective customers to create superior value for the company and the 
customer. It involves the integration of marketing, sales, customer service, and 
the supply-chain functions of the organization to achieve greater efficiencies and 
effectiveness in delivering customer value 

Payne och 
Frow (2005) 

“CRM is a strategic approach that is concerned with creating improved 
shareholder value through the development of appropriate relationships with key 
customers and customer segments. CRM unites the potential of relationship 
marketing strategies and IT to create profitable, long-term relationships with 
customers and other key stakeholders. CRM provides enhanced opportunities to 
use data and information to both understand customers and co-create value with 
them. This requires a cross-functional integration of processes, people, 
operations, and marketing capabilities that is enabled through information, 
technology and applications.”  

Reinartz et al 
(2004) 

A systematic process to manage customer relationship initiation, 
maintenance, and termination across all customer contact points in order to 
maximize the value of the relationship portfolio 

Srivastava et 
al (1999) 

Customer Relationship Management (CRM) is a core organizational process 
that focuses on establishing, maintaining, and enhancing long-term associations 
with customers 

Tabell 1 Definitioner av CRM som organisationsövergripande perspektiv 
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Det teknologiorienterade perspektivet innebär att forskare ser CRM som ett 
teknologiskt hjälpmedel för att öka försäljning, alternativt en applikation där 
relevanta delar av företags IT-infrastruktur optimeras för att hantera stora 
mängder kundinformation (Ang och Buttle 2006; Foss et al 2008; 
Khodakarami och Chan 2014; Mithas et al 2005). CRM beskrivs av forskare 
inom det teknologiorienterade perspektivet (se tabell 2) som operativa 
tillämpningar, verktyg eller aktiviteter (Boulding et al 2005; Foss et al 2008; 
Khodakarami och Chan 2014; LaPlaca 2004; Mithas et al 2005; Tseng och 
Wu 2014; Richards och Jones 2008; Bain & Co i Rigby et al 2002).  
 
Organisationers effektivitet i insamling, lagring och användning av 
information med stöd av IT är fokus i det teknologiorienterade perspektivet. 
De studier som antar ett teknologiorienterat perspektiv på CRM fokuserar i 
betydligt större utsträckning på verksamhetsresultat vilket innebär att de 
studerar hur företags prestation, både ekonomiskt och försäljningsmässigt, 
påverkas av CRM.  
 
Tseng och Wu (2014) menar att CRM underlättar för företag att initiera eller 
utveckla kundrelationer och förhindra att befintliga kunder väljer en annan 
leverantör. För att göra detta menar författarna att effektiv hantering av 
insamlad information i ett CRM-system möjliggör för företag att utforma 
erbjudanden som är anpassade för olika kunder. Reimer och Becker (2015) 
menar att effektivitet bara uppnås om CRM-systemet kan användas för att 
kategorisera kundrelationer. Enligt författarna måste CRM-system utformas 
så att information om en specifik grupp av kunder, exempelvis nyblivna 
kunder, kan separeras och användas som underlag för beslut om 
försäljningsaktiviteter.  
 
Den täta kopplingen mellan CRM och IT, tillsammans med den snabba 
utvecklingen av informationsteknologi, är en förklaring till att CRM ofta ses 
som ett IT-baserat verktyg (Keramati et al 2010). Författarna menar att 
kopplingen också är en av anledningarna till varför kritik framförs mot 
CRM-litteraturen. Enligt Keramati et al (2010) är CRM-system påtagliga 
eftersom de utgör en stor del av den faktiska investeringen för organisationer 
vilket därmed gör dem enklare att studera.  
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Författare Definition/Ramverk 

Boulding et al 
(2005) 

CRM is the outcome of the continuing evolution and integration of marketing 
ideas and newly available data 

Foss et al (2008) A CRM system is a technology-based business management tool for developing 
and leveraging customer knowledge to nurture, maintain, and strengthen 
profitable relationships with customers.  

Khodakarami och 
Chan (2014) 

Customer Relationship Management (CRM) systems are a group of information 
systems that enable organizations to contact customers and collect, store and 
analyse customer data to provide a comprehensive view of their customers 

LaPlaca (2004) The management of mutually beneficial relationship(s) from the seller´s 
perspective 

Mithas et al 
(2005) 

Customer Relationship Management applications facilitate learning about 
customers by enabling firms to analyse purchase behaviour across transactions 
through different channels and customer touch points  

Tseng och Wu 
(2014) 

CRM aims to improve the relationship between companies and their customers by 
managing CRM activities, such as customers identification, attraction, retention, 
and development in order to enhance the profitability 

Richards och 
Jones (2008) 

A set of business activities supported by both technology and processes that is 
directed by strategy and is designed to improve business performance in an area 
of customer management 

Bain & Co i Rigby 
et al (2002) 

CRM allows companies to gather customer data swiftly, identify the most 
valuable customers over time, and increase customer loyalty by providing 
customized products and services 

Tabell 2 Definitioner av CRM som teknologiorienterat perspektiv 

Beskrivningen och de två tabellerna ovan visar skillnaderna i de två 
forskningsströmningar som identifierats och beskrivits som organisations-
övergripande och teknologiorienterat perspektiv. Richards och Jones (2008) 
menar att IT-utvecklingen ökat komplexiteten i att definiera CRM. Detta har 
medfört att CRM-forskare ser CRM som alltifrån en förlängning, eller 
tillämpning av relationsmarknadsföring och kundorientering (se t.ex. 
Nguyen och Mutum 2012; Peltier et al 2013), till ett informationssystem (se 
t.ex. Khodakarami och Chan 2014). Skillnaderna utkristalliserar sig klarast i 
synen på CRM där det organisationsövergripande perspektivet belyser CRM 
som en angelägenhet för hela organisationen och CRM ses som ett 
strategiskt verktyg. Utifrån det teknologiorienterade perspektivet är CRM ett 
teknologiskt hjälpmedel för att effektivisera insamling och lagring av 
information, som sedan ska användas för att kategorisera kunder eller skapa 
kundspecifika erbjudanden.  

Trots att skillnader finns mellan de olika perspektiven har de gemensamt att 
syftet att CRM implementeras av organisationer för att sätta kunden i 
centrum. Utifrån det organisationsövergripande perspektivet har CRM 
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beskrivits som en process, en strategi eller genom en integrerad ansats, 
vilket möjliggör kombinering och integrering av olika processer; likadant 
gäller för det teknologiorienterade perspektivet med skillnaden att det 
teknologiorienterade istället beskriver CRM som ett teknologiskt hjälpmedel. 
Kombinationen av de olika perspektiven till bredare mer allmänna 
perspektiv gör att forskningen kan upplevas mindre fragmenterad och det 
går att se en tydlig utveckling i hur forskningen studerar och förstår CRM-
begreppet.  

2.2.2 CRM - kundrelationer, kunskap och lärande 

I det här avsnittet diskuteras hur studier inom CRM-litteraturen beskrivit 
och belyst kundrelationer, kunskap och lärande. Enligt Storbacka och 
Lehtinen bör en huvudsaklig målsättning med CRM vara att skapa 
långsiktigt hållbara relationer med kunder (Storbacka och Lehtinen 2000). 
En sådan målsättning med CRM, som tätt kopplas till argument inom RM 
(se t.ex. Grönroos 1994; Nguyen och Mutum 2012) ställer enligt Storbacka 
och Lehtinen (2000) krav på företags vilja att överföra eller dela information 
och kompetens med kunden för att öka det upplevda värdet av den produkt 
eller tjänst som kunden köper. Kundrelationen är central även efter det 
faktiska köpet av en produkt eller tjänst eftersom en nöjd kund mer 
sannolikt återvänder till samma leverantör. Detta gör långsiktiga relationer 
mer lönsamma för företag (se t.ex. Grönroos 1994; Morgan och Hunt 1994; 
Jayachandran et al 2005).  

En viktig förutsättning för att skapa goda kundrelationer genom arbete med 
CRM är enligt Storbacka och Lehtinen (2000) att medarbetarna i ett företag 
utbildas och utvecklas så att de genom sitt agerande kan bidra till att 
utveckla kundrelationer. Generellt menar författarna att CRM handlar om 
att företag tillsammans med kunden genomgår en process, som avslutas med 
att kunden upplever värde av den produkt eller tjänst hen köpt. Processen, 
eller relationsprocessen, är en viktig utgångspunkt menar författarna då 
enstaka transaktioner inte ensamma klarar av att upprätthålla kundvärde 
och därmed inte utveckla kundrelationer. För att uppnå kundvärde menar 
Grönroos (2008a) att interaktion mellan företaget och kunden är nödvändig, 
samt att båda parter agerar i någon form av samförstånd och att det finns en 
etablerad kundrelation.  
 
Nguyen och Mutum (2012) kritiserar CRM-litteraturen för att den inte 
uppmärksammar kundrelationers natur tillräckligt. Kundrelationer och 
kundrelationers dynamik har dock uppmärksammats (se t.ex. Khodakarami 
och Chan 2014; Maklan och Knox 2009; Reimer och Becker 2015) liksom 
organisatoriska dimensioner, t.ex. hur organisering av medarbetare, 
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arbetsgrupper och team kan genomföras (Salojärvi et al 2010; Tseng och Wu 
2014) vilket visar vikten av att ta dessa aspekter i beaktning. Reimer och 
Becker (2015) menar att insamlad kunddata, om den används effektivt, kan 
bidra till förståelse för varför kunder väljer ett företags produkter framför 
andra. Förståelse från analys av insamlad data kan sedan enligt Reimer och 
Becker (2015) användas för att skapa erbjudanden till potentiella eller 
befintliga kunder för att nyrekrytera kunder eller behålla befintliga. Ett 
liknande resonemang förs av Tseng och Wu (2014) som menar att kunskap 
om kunder, som de hävdar genereras i CRM-system, bidrar till en ökad 
kvalitet på levererade tjänster vilket i sin tur stärker relationen mellan kund 
och företag. 
 
Förutom kundrelationer har även lärande- och kunskapsdimensioner 
kopplat till CRM till viss del uppmärksammats i CRM-forskningen (se t.ex. 
Chang et al 2014; Garrido-Moreno et al 2014; Gebert et al 2003; 
Khodakarami och Chan 2014; Liew 2008; Stein och Smith 2009; Stein et al 
2013). Forskningen som uppmärksammar lärande och kunskap är ofta 
teknologiorienterad, behandlar kunskap som ett praktiskt utfall av CRM och 
likställer information med kunskap (se t.ex. Boulding et al 2005; Coltman et 
al 2011) utan att diskutera de processer som är relaterade till lärande och 
kunskapsutveckling.  
 
För att förstå hur CRM-strategier skapar värde inte bara genom riktade 
försäljningsaktiviteter till kunder utan också internt i en organisation har 
begreppet knowledge management (KM) använts av vissa forskare med ett 
teknologiorienterat perspektiv. KM beskrivs av Alvesson (2004) som ett 
brett forskningsområde som handlar om företags strategier för att hantera 
kunskap. Författaren menar också att forskningen kring KM ser olika ut 
beroende på vilka perspektiv som antas, exempelvis om fokus är IT 
(databaser) eller social interaktion (mänskliga kontakter), eller om företag är 
intresserade av att hantera och systematisera redan existerande kunskap, 
eller om fokus är att utveckla ny kunskap6.  

I CRM-forskningen har KM använts för att förstå likheter mellan 
strategierna och hur de båda kan integreras (Garrido-Moreno och Padilla-
Meléndez 2011; Garrido-Moreno et al 2014; Gebert et al 2003; Liew 2008). 
Gebert et al (2003) menar att företag tack vare likheten mellan det 
potentiella utfallet i CRM-, samt KM-strategier borde integrera dessa två 
strategier. Enligt författarna kan CRM inte tillämpas utan kunskap om 
                                                             
6 KM har liksom CRM, beroende på exempelvis utveckling av IT och sofistikerade verktyg för 
informationsinsamling, utvecklats till ett fragmenterat och kritiserat forskningsområde där 
tolkningar av begreppen skiljer sig åt beroende på vilket perspektiv som antas (se t.ex. Jonsson 
2012). 
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kunder, vilket kan utvecklas genom en KM-strategi. Garrido-Moreno et al 
(2014) menar att KM och intraorganisatoriska aspekter, såsom 
organisationskultur och de dagliga arbetsrutinerna, är en förutsättning för 
att CRM-system ska kunna fungera och få en mätbar effekt på utvecklingen 
av kundrelationer. 

Eftersom båda strategierna i grunden syftar till att bättre förstå och kunna 
leverera värde till kunder är det naturligt att CRM och KM integreras i något 
som Gebert et al (2003) beskriver som customer knowledge management, en 
integrerad strategi som syftar till att använda befintlig, samt samla in ny 
kunskap för att stärka kundrelationer. Tseng och Wu (2014) visar i sin studie 
på ett positivt samband mellan KM-strategier och CRM, där en integrering 
av de båda leder till ökad tjänstekvalitet, vilket i sin tur enligt Grönroos 
(2008a) påverkar kundens upplevda värde av den konsumerade tjänsten. 
Enligt Tseng och Wu (2014) möjliggör CRM för medarbetare att 
kommunicera kunskap till sina kunder, då kunskapen finns lagrad i CRM-
systemet. Författarna menar att kunder kan kategoriseras i ett CRM-system 
och medarbetare därmed kan analysera information om liknande kunder för 
att på så sätt skapa kunskap som de sedan kan kommunicera till sina 
kunder.  
 
I marknadsföringslitteraturen har kritik framförts mot den teknologi-
orienterade synen på CRM och hur organisationer arbetar med 
kunskapsöverföring inom organisationen. Enligt Ballantyne och Williams 
(2008) försummas vikten av att organisationer och deras medarbetare delar 
och överför den insamlade informationen i systemet mellan individer, 
arbetsgrupper och avdelningar i organisationen i CRM-litteraturen. 
Medarbetare i en organisation riskerar därmed att förbli ovetandes om 
mycket av den kunskap som finns i en organisation eftersom den inte sprids 
eller delas. Enligt Ballantyne (2004) är en stor del av kunskapen som finns 
om kundrelationer i en organisation av en sådan art att den inte kan spridas 
genom att den lagras, exempelvis i ett CRM-system, eftersom den är för 
specifikt kopplad till en viss kund.  
 
Tseng och Wu (2014) ger uttryck för en brist i CRM-forskningen, nämligen 
att informationen som lagras i CRM-system betraktas som kunskap. 
Kunskap är en viktig del av CRM eftersom information, rätt använd kan leda 
till ökad kunskap, både bland medarbetare och för organisationen. En ökad 
kunskap om exempelvis kunders förväntningar och krav kan också innebära 
att kundrelationer stärks i och med att företag enklare kan ta fram 
erbjudanden som passar den aktuella kunden. CRM-forskningen 
uppmärksammar den kunskap som framkommer och skapas genom att den 



 

 32 

information som lagras i CRM-system används i organisationen utan att ta 
hänsyn till dynamiken i kundrelationen och i lärandeprocessen.  
 
Även om resultaten från dessa studier är intressanta och bidrar till förståelse 
för hur CRM kan användas i organisationer saknas kunskap om två för den 
här studien centrala aspekter. För det första saknas kunskap om hur 
kundrelationers dynamik utifrån ett RM-perspektiv påverkar arbete med 
CRM för att lära om kundrelationer. Kundrelationers dynamik studeras inte 
med fokus på karaktäristikan, t.ex. kundinteraktion, sociala och känslo-
mässiga band utan istället diskuteras dynamiken ofta med avseende på hur 
CRM-system måste kunna hantera kundrelationers utvecklingsfaser (se t.ex. 
Reimer och Becker 2015). För det andra saknas kunskap om hur 
organisatoriska aspekter och dessas integrering i arbete med CRM påverkar 
lärande om kundrelationer. Den befintliga CRM-forskningen visar att 
organisatoriska aspekter är centrala för implementering och användning av 
CRM där de organisatoriska aspekterna påverkar arbetet med CRM-system. 
 
I den här avhandlingen har jag argumenterat att kundrelationen och dess 
dynamik och utvecklingsfaser utgör en central organisatorisk aspekt för 
CRM. Därför är det av betydelse att återgå till rötterna i RM, där 
organiseringen för, samt användningen av CRM i dagligt arbete utgår från 
kundens upplevda värde (se t.ex. Grönroos 2008a; Nguyen och Mutum 
2012).  

2.2.3 Praktiska utmaningar vid implementering av CRM 

I det här avsnittet diskuteras tidigare forskning om CRM-implementeringar. 
Som nämndes i kapitel 1 är en vanlig slutsats i empiriska studier av CRM-
implementering att många företag och främst företagsledare uppfattar 
implementeringarna som misslyckade (se t.ex. Bohling et al 2006; Coltman 
et al 2011; Maklan och Knox 2009). Att implementera CRM och finna ett 
arbetssätt som fungerar för att nå uppsatta mål, oavsett vad syftet är med 
implementeringen, är en stor utmaning för företag och organisationer 
(Boulding et al 2005; Bohling et al 2006; Foss et al 2008; Nguyen och 
Mutum 2012; Reinartz et al 2004) vilket därför adresseras i det här avsnittet.  

Vid en genomgång av olika studier (Jayachandran et al 2005) som studerat 
ekonomiskt utfall för företag eller delar i företag som implementerar och 
använder CRM-system uppdagas en rad olika resultat. Jayachandran et al 
(2005) visar att de organisationer som ansett att de lyckats med sin CRM-
implementering mestadels varit organisationer som relativt nyligen 
implementerat CRM-system, vilket kan påverka uppfattningen av CRM då 
organisationerna sannolikt enbart haft systemet i åtanke. Ryals (2005) visar 



 

 33 

i sin studie att organisationer kan göra stora ökningar i vinst genom 
implementering av CRM i specifika affärsavdelningar. De ökade vinsterna 
kan enligt författaren tillskrivas implementeringen av CRM, men tydliga 
resultat i upplevt kundvärde kan inte kopplas direkt till CRM-
implementeringen. I motsats till Ryals (2005) argument menar Srinivasan 
och Moorman (2005) att organisationer som investerar i CRM-aktiviteter 
och i IT-infrastrukturen når högre upplevt kundvärde. Thomas och Sullivan 
(2005) diskuterar organisationers möjlighet att genom CRM- systemet skapa 
kunskap genom att samordna data och information från olika kanaler 
(försäljning, marknadsföring etc.) och på så sätt utveckla kunskap om varje 
kund vilket kan bidra till förbättrat ekonomiskt resultat för organisationen, 
vilket också påvisas av Herhausen och Schögel (2013).  
 
Forskare diskuterar två övergripande utmaningar för organisationer som 
implementerar CRM. Bohling et al (2006) har i syfte att identifiera de 
huvudsakliga problem som företagen anser sig ha mött i sin CRM-
implementering undersökt 101 amerikanska B2B- och B2C-företag som alla 
implementerat CRM. Ett problem som flera författare uppmärksammat som 
bidragande orsak till uppfattningen om misslyckade implementeringar är att 
det sällan finns tydliga mål och riktlinjer bakom den förändring som CRM 
innebär för organisationer (se t.ex. Foss et al 2008; Bohling et al 2006).  

Jayachandran et al (2005) menar att tidigare studier har fått resultat som till 
stor del präglats av företags uppfattning om de delar av IT-infrastrukturen 
som kan kopplas till CRM-system då denna oftast är den påtagliga 
investering som företag gör när CRM implementeras. Ett likartat argument 
förs fram av Ballantyne och Williams (2008) som är kritiska till att företag 
har ett för stort IT-fokus.  
 
En av de stora utmaningarna med CRM är således att komma bort från det 
stora IT-fokus som präglat både forskningen och företags uppfattning om 
CRM. Kopplat till genomgången ovan har tre utmaningar identifierats i 
CRM-litteraturen och dessa beskriver jag nedan som hantering av en 
gemensam strategi, hantering och användning av insamlad information, 
samt hantering av samspelet mellan organisatoriska aspekter.  

Hantering av en gemensam strategi 
Den första utmaningen handlar om att hantera en gemensam strategi för 
CRM i en organisation. Enligt Gummesson (2004), som antar ett 
organisationsövergripande perspektiv på CRM-begreppet handlar det om att 
kommunikationen av CRM är målinriktad och att hela organisationen måste 
arbeta långsiktigt med att etablera nya samt förbättra befintliga 
kundrelationer. Målinriktningen blir särskilt viktig i B2B-relationer menar 
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Gummesson (2004) eftersom dessa generellt sett varar över längre tid och 
inbringar större intäkt per genomförd transaktion än B2C-relationer.  

En väl implementerad och fungerande CRM-strategi kan hjälpa B2B-företag 
att öka kundens uppfattning av den levererade tjänstens värde (Reinartz et al 
2004). Det är enligt författarna viktigt för företag att förstå hur de ska 
använda olika typer av information som dels kan komma från CRM-
systemet, dels från andra källor exempelvis från möten, med kunden och 
med andra medarbetare. Enligt Finnegan och Currie (2010) ignoreras ofta de 
aspekter som redan finns i företaget eftersom företag har fokus på de 
aspekter som direkt kan kopplas till CRM-implementeringen nämligen IT-
infrastrukturella aspekter. Författarna menar att företagsledningar måste ta 
hänsyn till frågor som företagskultur och det sätt på vilket medarbetarna 
arbetar med kundmöten, förberedelser inför dessa och om medarbetarna 
arbetar i team eller individuellt innan CRM implementeras.  
 
I forskningen argumenteras ofta att det finns en bristande förståelse i 
organisationer för att förändringar i och med implementering av CRM måste 
ske på flera plan och inte bara genom investering i IT-infrastrukturen. 
Denna brist på förståelse leder till att CRM-implementeringar ofta uppfattas 
som misslyckade eftersom CRM-system utgör en fysiskt påtaglig förändring 
och de organisatoriska förändringarna förbises eller hanteras utan större 
engagemang (Chang och Fang 2014; Finnegan och Currie 2010; Foss et al 
2008; Garrido-Moreno et al 2014; Maklan och Knox 2009). Den 
teknologiska delen av CRM i B2B-organisationer, som Gummesson (2004) 
kallar eCRM måste kombineras med den intellektuella och relationsinriktade 
delen av CRM vilket författaren beskriver som hCRM, för att strategier ska 
kunna omvandlas till aktiviteter. Om detta inte sker försvinner kundfokus 
och den relationella delen av CRM eftersom hCRM är mindre påtagligt och 
svårare för företag att direkt hantera (Gummesson 2004).  
 
Samtliga medarbetare, även de som inte har direkt kundkontakt, måste ha 
kundfokus och RM bör influera hela organisationens arbete (Gummesson 
2004; Law et al 2013; Nguyen och Mutum 2012). Gummesson (2004) och 
Law et al (2013) menar att den interna marknadsföringen av CRM-
implementeringen måste planeras och kommuniceras, både innan och efter 
själva implementeringen för att uppnå kundfokus. Det innebär att 
implementeringen bör organiseras så att hela organisationen är informerad 
och införstådd med vad CRM innebär i organisationen i allmänhet och för de 
enskilda medarbetarnas arbetsuppgifter i synnerhet, samt att löpande 
utvärderingar och relevanta justeringar av strategin görs när väl 
implementeringen är genomförd (Law et al 2013).  
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Av sin studie drar Bohling et al (2006) slutsatserna att de huvudsakliga 
problem som företagen upplever rör mindre påtagliga organisatoriska 
aspekter, t.ex. befintliga arbetssätt, grupperingar och organisationskulturer, 
men även ekonomiska aspekter i form av att implementeringen kostat 
företagen mycket pengar. Såväl dessa mindre påtagliga aspekter som de 
direkta utfallen diskuteras nedan. Det är alltså sällan CRM-systems tekniska 
komplexitet som orsakar implementeringsproblem utan orsakerna måste 
identifieras utanför IT-infrastrukturen, bland annat i de intraorganisatoriska 
dimensioner som Bohling et al (2006) identifierar. Detta resonemang stärks 
av senare studier där exempelvis Coltman et al (2011) visar att IT i allmänhet 
och CRM-relaterad IT-infrastruktur i synnerhet inte har någon avgörande 
påverkan på utfallet av företags CRM-investeringar.  

För att CRM ska fungera måste alltså en uttalad strategi med CRM som 
angelägenhet för hela organisationen finnas (Storbacka och Lehtinen 2000; 
Gummesson 2004). Gummesson (2004) beskriver det som en förståelse för 
kundrelationen, hur företagsledningen vill använda CRM för att tillämpa sin 
RM-strategi. Konkret innebär det att det i strategin för att implementera och 
använda CRM i verksamheter måste finnas en balans mellan de påtagliga 
förändringar som implementeringen av CRM-systemet medför och hur den 
påverkar existerande arbetssätt för medarbetare i hela organisationen, en 
påverkan som diskuteras vidare i den tredje utmaningen nedan.  

Hantering och användning av insamlad information 
Den andra identifierade utmaningen handlar om hantering och användning 
av insamlad information. Att samla in all kundinformation i ett enhetligt 
system är enligt Finnegan och Currie (2010) kärnan i en lyckosam CRM-
strategi, så att rätt information om kunder finns tillgänglig och kan 
distribueras till rätt mottagare inom organisationen. Utvecklingen av IT 
medför möjligheter att på ett mer systematiskt sätt samla in och lagra stora 
mängder information. Denna utveckling har påverkat forskare som 
intresserat sig för de teknologiska verktyg som enligt Finnegan och Currie 
(2010) gör CRM påtagligt i organisationer.  
 
Reimer och Becker (2015) menar att själva insamlingen av information inte 
är ett problem för företag. Istället är det viktigt att veta hur informationen 
ska hanteras och användas. Företag kan få en stor fördel genom att 
strukturera sin informationsinsamling för att effektivt kunna hantera 
kundrelationer (Garrido-Moreno et al 2014). Författarna menar att rätt 
använt möjliggör CRM att relevant kundinformation kan sammanställas och 
användas för att identifiera och genom aktiviteter bearbeta de viktigaste och 
mest lönsamma kunderna. Genom att erbjuda specifika produkter eller 
tjänster anpassade för kunderna skapas på så sätt tillit och lojalitet menar 
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författarna. Reimer och Becker (2015) visar vidare att CRM-system är 
viktiga, men att den är beroende av andra organisatoriska dimensioner, 
bland annat medarbetares kunskap om kunderna, för att göra den insamlade 
informationen användbar.  
 
Garrido-Morenos et al (2014) studie visar likt flera andra implementerings-
studier (exempelvis Coltman et al 2011) att IT-baserade CRM-system inte 
har någon direkt påverkan på företags prestation, att systemen ensamma 
inte möjliggör fler kunder, starkare kundrelationer eller ökad försäljning. 
För att CRM-system ska vara användbara behöver informationen som 
samlas in och lagras kunna användas i det dagliga arbetet, oavsett om det 
handlar om etablering av nya kundrelationer, skapande av specifika 
erbjudanden eller kategorisering av kundgrupper (Coltman et al 2011; 
Finnegan och Currie 2010). 

Reimer och Becker (2015) menar att personliga data är enklare att hantera 
för enskilda medarbetare än mer komplexa sammanställningar och att 
personlig data är viktig vid försäljningsaktiviteter till nya kunder. Även om 
Reimer och Beckers (2015) studie främst behandlar B2C-företag och 
kunderna således är privatpersoner, finns många likheter med B2B-företag 
då interaktionerna i B2B-relationer också sker mellan individer. Dock är 
komplexiteten större i en B2B-relation eftersom flera parter är involverade 
vilket ställer högre krav på att informationsinsamling och användning av den 
insamlade informationen är systematisk. Information om B2C-relationer 
kan kategoriseras och användas för att skapa erbjudanden till specifika 
kundsegment enligt Reimer och Becker (2015), medan exempelvis 
Gummesson (2004) menar att information från varje kund är specifik och 
bör hanteras separat för att skapa högsta möjliga kundnöjdhet.  
 
Mottagare av information från ett CRM-system i en organisation kan enligt 
Maklan och Knox (2009) vara exempelvis säljavdelningen eller 
marknadsavdelningen som kan använda informationen som underlag för 
marknadsundersökningar eller direktmarknadsföringskampanjer. Finnegan 
och Currie (2010) som studerat användning av CRM i B2B-företag menar att 
träffsäkerheten ofta negligeras av företag. Med träffsäkerhet menar 
författarna att informationen ska nå rätt individer eller rätt avdelning i 
organisationen. Således är det viktigt att beakta kontextuella aspekter såsom 
organisationens uppbyggnad, typ av organisation och hur många och vad för 
slags kundrelationer som organisationen har eftersom det spelar roll för hur 
den insamlade informationen ska användas (Finnegan och Currie 2010). Det 
är exempelvis rimligt att anta att information om kunder används på olika 
sätt beroende på om det är en ny kundrelation där inledande projekt ska 
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genomföras, eller om det är en etablerad kundrelation där företaget och 
kunden redan känner varandra.  

Kommunikationen av hur insamlad kundinformation ska användas är enligt 
Reimer och Becker (2015) central i organisationer. Författarna har i sin 
studie studerat B2C-relationer och menar att användningen av information 
måste justeras beroende på vilka målsättningar som företagsledningen har. I 
sin studie argumenterar författarna att kundrelationers dynamik kräver olika 
sätt att använda information om kunderna och att detta får påverkan på hur 
CRM-system bör användas. Författarna kallar det personlig data, som 
innebär kontaktuppgifter och demografiska uppgifter. Action data är 
exempelvis information som samlas in genom direkta marknadsförings-
aktiviteter, exempelvis om en kund köpt en produkt eller tjänst genom ett 
riktat erbjudande. Reaction data är sådan information som samlas in från 
återkommande kunder, exempelvis genom lojalitetsprogram. Reimer och 
Beckers (2015) studie ger intressanta insikter användbara även för B2B-
företag eftersom de menar att informationen i CRM-system och CRM-system 
i sig, beroende på i vilken fas kundrelationen befinner sig, måste kunna 
anpassas för att hantera kunder i initierings-, bibehållande och avslutnings-
faserna. 

Hantering av samspelet mellan organisatoriska aspekter 

Den tredje utmaningen handlar om att identifiera och hantera samspelet 
mellan organisatoriska aspekter. Eftersom en CRM-implementering griper 
in i olika organisatoriska processer behövs mer kunskap om hur CRM 
påverkas av, eller påverkar organisatoriska aspekter. Finnegan och Currie 
(2010) menar att företag och organisationer måste förhålla sig till och 
organisera sin CRM-implementering utifrån fem aspekter; processer (från 
transaktions- till kundorienterad), teknologi, medarbetare, organisations-
kulturen, samt möjlighet (att praktiskt genomföra implementeringen). 
Författarna menar att samtliga av dessa aspekter behöver integreras med 
CRM för att en CRM-implementering ska lyckas.  

Liknande organisatoriska aspekter diskuteras av Jayachandran et al (2005)) 
och Maklan och Knox (2009). Jayachandran et al (2005) menar att 
relationsorientering, kundcentrerade system för att hantera information, 
processen att samla in och tolka information om kundrelationer, samt 
användandet av IT (tekniken i Finnegan och Curries, 2010, terminologi) är 
de aspekter som behöver hanteras vid en CRM-implementering och 
integreras i organisationers strategiska beslut. Processen att samla in och 
tolka information handlar till stora delar om att hantera intellektuellt 
kapital, ofta medarbetarnas eller företagsledningens kunskap om kunder, 
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strategier eller framtida mål vilket enligt Jayachandran et al (2005) är en 
huvudsaklig anledning till varför organisationer implementerar CRM. 
Maklan och Knox (2009) visar genom sin studie att en organisations dagliga 
arbete och de aktiviteter som blir normerande för hur arbete med olika 
frågor drivs internt är viktiga att beakta vid en CRM-implementering. 
Författarna menar vidare att det är viktigt att involvera den eller de individer 
och grupper som ska använda CRM-systemet i sitt dagliga arbete. Enligt 
Maklan och Knox (2009) måste en investering i ett CRM-system, vilket 
vanligtvis leder till förändring i det dagliga arbetet, tillåtas ta tid, samt att 
utbildningar eller andra ekonomiska investeringar genomförs för att 
implementeringen ska lyckas. 

Det praktiska genomförandet av en CRM-implementering, där integreringen 
av organisatoriska aspekter med CRM är centrala, kan underlättas genom att 
företagsledare och chefer visar engagemang när beslutet om implementering 
är fattat (Maklan och Knox 2009). Författarna visar att engagemanget bör ta 
sig uttryck både i form av att motivera medarbetare och att medarbetarna 
involveras för att utveckla och planera de förändringar, i Finnegan och 
Curries (2010) termer utveckla processer, som implementeringen kräver. 
Atuahene-Gima et al (2005) menar att företagsledningar har en stor roll i att 
motivera medarbetare att utveckla ny kunskap och utmana sig själva för att 
både skapa kunskap och förbättra sin egen och företagets prestation. Baserat 
på författarnas argument kan utfallet av en CRM-implementering under-
lättas om företaget organiserar implementeringen och de processer som 
anses påverkas rätt och ledningen tydligt kommunicerar hur, varför och på 
vilket sätt som CRM ska användas i organisationen. På så sätt utvecklas 
generisk kunskap i organisationen om hur CRM används vilken kan 
möjliggöra att den insamlade information som finns i CRM-systemet kan 
användas (Maklan och Knox 2009). Herhausen och Schögel (2013) menar 
att medarbetares kunskap att utföra ett arbete, samt hur olika kunder 
reagerar på olika aktiviteter eller erbjudanden bör lyftas fram och diskuteras 
i organisationen. Herhausen och Schögel (2013) visar ett tydligt samband i 
sin studie att organisatoriska aspekter och medarbetares generiska 
kunskaper bidrar till bättre resultat både intäktsmässigt och i form av 
starkare kundrelationer.  
 
Baserat på de tidigare studier som uppmärksammat vikten av 
organisatoriska aspekter går det att identifiera en rad återkommande 
aspekter. Finnegan och Curries (2010) beskrivning av organisatoriska 
aspekter (medarbetare, processer, teknik, organisationskultur och möjlighet) 
är relativt övergripande och fångar, vitt tolkat, flera av de ovan nämnda 
aspekterna. Dessutom är medarbetares kunskap om kunder, eller 
intellektuellt kapital är viktigt för att hantera och tolka information.  
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Samtidigt diskuterar tidigare forskning (se t.ex. Meadows och Dibb 2012) att 
organisatoriska aspekter får olika betydelse för CRM beroende på kontext 
och bransch och Finnegan och Currie (2010) visar i sin studie att aspekterna 
de identifierat har betydelse om än på olika sätt beroende på organisatorisk 
kontext. Exempelvis både påverkar och påverkas organisationskultur, 
beroende på hur organisationen ser ut, vilka strukturer och vilken kultur 
som råder, av CRM-implementering på en rad olika sätt. Maklan och Knox 
(2009) menar att dagliga arbetsuppgifter, som delvis skulle kunna kopplas 
både till organisationskultur och medarbetare i Finnegan och Curries (2010) 
termer, är centrala för att få implementeringen att accepteras i 
organisationen, vilket innebär att ett samspel mellan dessa aspekter kan 
antas. Det dagliga arbetet kan också kopplas till processer, förändringen från 
en transaktions- till relationsorienterad verksamhet, där interaktioner med 
kunder, eller samspelet mellan kunder och medarbetare, ser olika ut 
beroende på vilken typ av företag det gäller.  
 
En annan organisatorisk aspekt som Finnegan och Currie (2010) identifierat 
som är värd att kommentera är tekniken, som kan ses som en del av en 
organisations IT-infrastruktur. Den omedelbara kopplingen som kan göras 
är hur CRM-systemet, dess tekniska funktioner och dess användbarhet, dels 
är kompatibelt med existerande teknik i organisationen, dels är utvecklat och 
anpassat efter organisationen och det dagliga arbetet.  
 
Det saknas dock förståelse för hur de organisatoriska aspekternas samspel 
rent praktiskt påverkar eller påverkas av en CRM-implementering och arbete 
med CRM, något som både Jayachandran et al (2005) och Meadows och 
Dibb (2012) efterfrågat. Meadows och Dibb (2012) menar att en utvecklad 
förståelse för hur CRM praktiskt används i olika kontexter kan bidra till att 
bättre kartlägga och skapa förståelse för hur CRM, som strategiskt verktyg, 
påverkar organisationers arbete i allmänhet och med kundrelationer i 
synnerhet. I nästkommande avsnitt sammanfattas genomgången av CRM-
litteraturen och ytterligare, mer forskningsrelaterade, utmaningar 
uppmärksammas. 

2.2.4 CRM – Sammanfattande reflektion 

Det perspektiv på CRM som används i den här avhandlingen är det 
organisationsövergripande. Det innebär att CRM är en organisations-
övergripande strategi som används för att organisera och leda verksamheten 
och genom lärandeprocesser skapa värde, både för kunden och för 
medarbetarna. Det organisationsövergripande perspektivet härstammar ur 
RM-litteraturen där RM ses som en filosofi, där kundrelationers utvecklings-
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process styr hur verksamheter bör organiseras (se t.ex. Grönroos 1994; 
Gummesson 1995).  

De tre praktiska utmaningar som beskrivits ovan speglar till hög grad vad 
CRM-forskare ofta fokuserat på, nämligen att studera hur implementering av 
ett CRM-system kan användas för att samla in, lagra och på ett effektivt sätt 
sortera information om ett företags kunder. Att istället ta avstamp i 
grundförutsättningarna för RM innebär att kundrelationen och organisering 
i syfte att skapa värde för kunder får stor betydelse. Medarbetarna ges då en 
viktig roll i värdeskapandeprocessen genom exempelvis tjänsteleveransen 
(se t.ex. Grönroos 2008a; Gummesson 2004; Nguyen och Mutum 2012; 
Storbacka och Lehtinen 2000). Detta innebär att IT-infrastrukturen 
integreras som en av flera organisatoriska aspekter som behöver hanteras i 
organisering för strategisk CRM.  

Ansatsen i den här avhandlingen är att kundrelationer omfattar interaktion 
mellan de personer som ingår i kundrelationen och att relationen förändras 
över tid. Enligt Ballantyne och Williams (2008) finns det argument för att 
kundrelationer formas ur olika marknaders natur, medan andra hävdar att 
relationer kan hanteras mer instrumentellt av företag (se t.ex. Ang och Buttle 
2001). Oavsett vilket så är CRM en strategi som används av många företag 
för att samla in information om sina kunder och genom den insamlade 
informationen skapa kunskap om sina kundrelationer (Herhausen och 
Schögel 2013; Law et al 2013; Meadows och Dibb 2012). Ett problem som 
inte berörs lika ofta är de svårigheter som interaktionen med kunder medför, 
i form av att veta vilken information som ska fångas upp och lagras.  

Det innebär att förståelsen för hur interaktioner påverkar både 
kundrelationers dynamik och lärande mellan individer måste vara central 
när ett företag organiserar för CRM, oavsett om det handlar om 
implementering av CRM, eller förändring av en befintlig CRM-strategi. En 
förståelse för hur interaktioner påverkar både kundrelationer och lärande 
ger organisationer möjlighet att utifrån sina förutsättningar hantera 
relevanta organisatoriska aspekter, möjliggöra lärande om kundrelationer i 
sin organisering för strategisk CRM.  

2.3 Lärande om kundrelationer  

Lärandeprocesser omfattar såväl information som kunskap, två begrepp som 
hanteras olika i den organisationsteoretiska litteraturen, men används i 
CRM-litteraturen utan någon större åtskillnad (se t.ex. Tseng och Wu 2014). 
För att förstå hur CRM används för att lära om kundrelationer presenterar 
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jag också hur jag ser på individuellt och organisatoriskt lärande, samt hur 
lärande kan möjliggöras genom att organisera communities of practice.  

2.3.1 Information och kunskap 

Information består av strömmar av meddelanden, antingen med eller utan 
en förbestämd mottagare, som blir användbar genom mottagarens tolkning 
av dem (Nonaka 1994). Det innebär att när information som samlas in och 
lagras av organisationer sätts i ett sammanhang och en eller flera individer 
genom tolkning konkretiserar den så blir den användbar. Exempelvis blir 
informationen i månatlig försäljningsrapport värdefull för en individ eller en 
grupp med erfarenheter av försäljning. Individer kan med sin erfarenhet 
tillsammans med den givna informationen göra en bedömning av om 
försäljningen är i enlighet med uppsatta mål.  
 
Kunskap är ett vardagligt ord som används av i stort sett alla människor i 
olika sammanhang. Emellertid är kunskap ett komplext begrepp som 
studerats under lång tid. Organisationsteoretiker, filosofer och forskare från 
en mängd olika forskningsområden har försökt förklara begreppet utifrån 
olika perspektiv (se t.ex. Jonsson 2012). Definitioner och föreställningar av 
kunskap har kritiserats för att i stor utsträckning likställa information och 
kunskap7 (vilket som beskrivits tidigare i detta kapitel fortfarande är vanligt i 
CRM-litteraturen). Därför är ett tydligt ställningstagande om vilket 
perspektiv på kunskap som avses i en studie centralt vid forskning om 
kunskap och lärande.  

Nonaka (1994) menar att kunskap är beroende av information men att 
kunskap är mer kopplat till mänskliga handlingar och kan te sig i mer 
komplex form än information. Två huvudsakliga perspektiv på kunskap kan 
identifieras i forskningen om kunskap. Ett perspektiv där kunskap ses som 
ett objekt eller ting (jmf. substantiv) och ett perspektiv där kunskap är en 
process (jmf. verb) (se t.ex. Orlikowski 2002). Cook och Brown (1999) 
adresserar skillnader i kunskapsbegreppet genom att tala om olika 
epistemologiska ansatser. Författarna menar att ett objektbaserat perspektiv 
handlar om kunskap som en egendom (eng. possession), medan ett 
processbaserat perspektiv beskriver kunskap som socialt konstruerad mellan 
individer i en specifik kontext. I den här avhandlingen använder jag Cook 
och Browns (1999) beskrivning av de två perspektiven, där de beskriver det 
första perspektivet som objektbaserat och det andra som processbaserat. 
Jonsson (2012) menar att kunskapsperspektiven är viktiga att förhålla sig till 
när kunskap diskuteras i forskningen. Författaren exemplifierar 
                                                             
7 För en mer utvecklad beskrivning i resonemanget se Nonaka och von Krogh (2009) 
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mångsidigheten i kunskapsbegreppet genom beskriva hur företag som säljer 
produkter istället börjat kommunicera att de säljer kunskap, där exempelvis 
personalens expertis och teknologin i en produkt är kunskapen som kunden 
genom konsumerande av en produkt tillgodogör sig. Det processbaserade 
kunskapsperspektivet innebär att kunskap ska ses som en del av individens 
vardagliga handlingar, samt vara bunden till en praktisk kontext (Jonsson 
2012).  

Tsoukas och Vladimirou (2001) beskriver kunskap som dynamisk och 
utvecklar en definition av Davenport och Prusak (1998)8 som ser kunskap 
som både ett slags objekt, att kunskap kan vara inbäddad i ett objekt, 
exempelvis dokument och en ”process” för att förena upplevelser, 
information och erfarenheter. Tsoukas och Vladimirou (2001) menar att 
definitionen är för bred då Davenport och Prusak inte utvecklar hur 
relationerna mellan exempelvis värderingar och erfarenheter förhåller sig, 
samt att definitionen inte tydligt visar skillnaden mellan information och 
kunskap. Definitionen av Tsoukas och Vladimirou (2001:976) beskriver 
kunskap som något som tydligt befäster individens förmåga att ta till sig och 
baserat på information, erfarenheter, värderingar och tidigare kunskap 
skapa kunskap om ett större sammanhang som inte sällan innebär att 
förhålla sig till rådande förutsättningar eller en befintlig kontext.  

 
”Knowledge is the individual ability to draw distinctions within a collective 
domain of action, based on an appreciation of context or theory, or both.”  

Så här långt vet vi att kunskap skapas av information, värderingar och 
erfarenheter, samt att kunskap kan ta sig uttryck som både ett utfall och ett 
resultat, dvs. ett objekt och en process.  

Wenger et al (2002) menar likt Tsoukas och Vladimirou (2001) att kunskap 
är dynamisk och ständigt utvecklas. Exempelvis beskriver författarna att 
något som tidigare ansetts som sanning kanske behöver revideras eftersom 
vi fått ny kunskap eller ny förståelse som förändrar rådande förutsättningar. 
Kopplat till diskussionen om kunskap som ett objekt och en process menar 
Wenger et al (2002) att företag inte kan hantera kunskap som att det vore ett 
dokument, eller att den kan lagras för all framtid. Istället utvecklas 
kunskapen hela tiden, vilket enligt författarnas resonemang medför 
utmaningar för hur företag ska kunna hantera den.  

                                                             
8 ”Knowledge is a flux mix of framed experiences, values, contextual information and expert 
insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and 
information. It originates and is applied in the minds of knowers. In organizations, it often 
becomes embedded not only in documents or repositories but also in organizational routines, 
processes, practices, and norms” (Davenport och Prusak 1998:5). 
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Kunskap innefattar således flera dimensioner som kan relateras till 
individen, såsom värderingar och erfarenheter, samt relationen mellan dem 
och hur de påverkar tolkningen av information (Nonaka 1994; Nonaka och 
von Krogh 2009; Tsoukas och Vladimirou 2001). I den här avhandlingen 
antar jag ett processbaserat kunskapsperspektiv utifrån Tsoukas och 
Vladimirou (2001) definition. Den kunskap som finns explicitgjord i 
exempelvis dokumentation eller ett CRM-system är socialt konstruerad och 
består av en mix av erfarenheter, värderingar och tidigare kunskap kopplat 
till en specifik kontext eller en given praktik.  

2.3.2 Hur kunskap skapas i en organisation 

Under slutet av 1980-talet utvecklades forskningen från fokus på hur 
kunskap skapas hos individer till ett intresse för hur kunskap skapas i 
organisationer. Som ett resultat av detta började forskare beskriva olika 
typer av kunskap.  

Distinktionen mellan individuell och organisatorisk kunskap är viktig för att 
förstå hur kunskap skapas i organisationer. Nonaka (1994) menar att all 
kunskap är individuell, men att den via delning kan komma andra individer i 
organisationen till gagn. Newell et al (2009) beskriver organisatorisk 
kunskap som vad individerna i en organisation säger, vad de gör och de 
teknologiska hjälpmedel, system eller rutiner som de använder. 
Organisatorisk kunskap kan vara påverkad och driven av individers kunskap, 
men kan också existera oberoende av enskilda individer, exempelvis genom 
av organisationen utformade rutiner, system eller praxis (Newell et al 2009).  

I den här avhandlingen, ser jag kunskap som socialt konstruerad och 
beroende av individers interaktion, där information, värderingar, 
erfarenheter och tidigare kunskap blandas, samt där den specifika kontexten 
är central. Kopplingen mellan individuell och organisatorisk kunskap är 
intressant i den här studien eftersom kundrelationer byggs av interaktioner. 
Hur kunskap skapas i dessa interaktioner och hur individer delar 
information, tidigare kunskap, erfarenheter och värderingar för att skapa 
kunskap är således av stort intresse både för skapandet av individuell och av 
organisatorisk kunskap. B2B-relationer innehåller ofta flera involverade 
parter vilket gör det svårt att distingera vad som är individuell och 
organisatorisk kunskap om kundrelationer. I nästkommande avsnitt beskrivs 
därför hur forskare ofta beskriver olika sorters kunskap, först den tysta och 
den uttalade kunskapen för att sedan beskriva individuell och organisatorisk 
kunskap. 
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Tyst och uttalad kunskap 

Ett vanligt sätt att kategorisera kunskapsbegreppet är tyst (tacit) och uttalad 
(explicit) kunskap (se t.ex. Ambrosini och Bowman 2001; Ambrosini et al 
2009; Brown och Duguid 2001; Nonaka 1994; Tsoukas och Vladimirou 
2001). Morris och Empson (1998) menar att både individuell och 
organisatorisk kunskap kan ses som tyst eller uttalad.  

Enligt Polanyi (1966) är den uttalade kunskapen toppen på det stora isberget 
av kunskap. Kunskap domineras av den tysta, svårkommunicerade 
kunskapen som anses kan vara en stor potentiell konkurrensfördel för 
företag givet att den kan hanteras (Morris och Empson 1998; Winter 1987). 
För att beskriva tyst kunskap tar de flesta forskare utgångspunkt i Polanyis 
verk (Polanyi 1966). Tyst kunskap definieras av Polanyi (1966) som att ”vi 
vet mer än vi kan berätta” vilket återfinns i flera studier som en slags 
referens till hur tyst kunskap kan förklaras. Den tysta kunskapen är svår att 
formalisera vilket också medför svårigheter i att kommunicera den till andra. 
Det är också svårt för en individ att förklara hur tyst kunskap uppkommit 
och varför denne besitter kunskapen, vilket Ambrosini och Bowman (2001) 
förklarar beror på att tyst kunskap skapas av praxis och individens 
undermedvetna känsla av att exempelvis en arbetsuppgift ska utföras på ett 
visst sätt. Författarna menar att tyst kunskap synliggörs genom praktiska 
handlingar. Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver hur en individ med sitt 
agerande kan instruera individer i hur en uppgift kan utföras, även om de i 
ord inte kunnat uttrycka det.  

Uttalad kunskap förklaras av Nonaka (1991) som kunskap som blir till 
baserat på en individs kompetens att sammanställa, eller på ett systematiskt 
sätt lagra information och göra den tillgänglig för andra individer. På så sätt 
sammanfaller begreppen information och uttalad kunskap så när som på en, 
dock central aspekt. Medan information är strömmar av meddelanden utan 
en direkt mottagare är uttalad kunskap en aspekt som kräver hantering av en 
individ (Nonaka 1994). Nonaka (1991) menar att uttalad kunskap kan 
identifieras i databaser eller i instruktioner eller manualer och bygger på att 
en individ tillgängliggjort informationen. 

Enligt Polanyi (1966) är den tysta och den uttalade kunskapen separerade 
från varandra, men Nonaka (1994) hävdar att tyst och uttalad kunskap 
samspelar och möjliggör skapande av kunskap i en organisation. I 
interaktion med varandra kan individer tillsammans dela tyst kunskap för 
att skapa en gemensam förståelse (Nonaka 1994). Den gemensamma 
förståelsen kan sedan, beroende på om individerna kan eller syftar till att 
göra den gemensamma förståelsen konkret, utvecklas till uttalad kunskap 
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som således kan digitaliseras, sparas och lagras. Nonaka (1994) beskriver 
fyra lägen eller kombinationer där tyst och uttalad kunskap samspelar (se 
figur 1). Det första läget definieras som socialisering och innebär att 
individer delar tyst kunskap, exempelvis om en uppgift ska lösas eller om 
som Nonaka beskriver det, en aspirant genom att observera sin mentor lär 
sig hur en specifik arbetsuppgift eller process går till. Socialisering innebär 
alltså att tyst kunskap delas och blir ny tyst kunskap i en specifik kontext. 
Det läge där individers uttalade kunskap delas kallas kombinering. Uttalad 
kunskap omvärderas och explicitgörs vilket enligt Nonaka (1994) kan leda 
till skapande av ny kunskap. Externalisering och internalisering involverar 
det samspel mellan tyst och uttalad kunskap som Nonaka (1994) hävdar sker 
när individer genom interaktion delar kunskap. Lägena symboliserar det 
Nonaka (1994) förklarar som kunskapsomvandling och som möjliggör 
kunskap att växa över tid genom att individers interaktioner ses som en 
process.  
 

 
Figur 2 Fyra lägen där kunskap skapas (Nonaka 1994) 

Individuell och organisatorisk kunskap 

Nonaka (1994) menar att skapande av kunskap i en organisation är en 
process som kan beskrivas likt en spiral, som ständigt pågår så länge 
individerna i gruppen medverkar till att dela för gruppen relevant 
information och kunskap med varandra. Spiralen utgår från de fyra lägen 
som presenterats i anslutning till figur 1 ovan. Utgångspunkten för SECI-
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modellen9 som den benämns av Nonaka och von Krogh (2009), är en grupp 
som är nyligen initierad, men resonemangen kan också överföras på 
befintliga grupper, exempelvis om nya individer tillkommer till gruppen, 
eller om dess arbetsuppgifter förändras. Utgångspunkten i SECI-modellen är 
att tyst och uttalad kunskap rör sig och omvandlas genom individers 
interaktion i fyra faser. Enligt Hislop (2013) representerar modellen den 
sociala process, beroende av interaktion, som medför att tyst och uttalad 
kunskap kan förenas och utvecklas till organisatorisk kunskap oavsett om 
kunskapen ses utifrån ett individuellt eller ett processperspektiv.  

 
Kunskap i organisationer tar sig förutom som tyst och uttalad kunskap också 
uttryck som olika dimensioner i en organisation (se t.ex. Ambrosini et al 
200910; Morris och Empson 199811). Ambrosini et al (2009) menar att 
organisationer behöver förstå vilken kunskap som finns, där hänsyn tas både 
till den tysta och den uttalade kunskapen vilket jag beskrivit ovan utifrån 
Nonakas (1994) modell och begrepp. Författarna menar att det är viktigt att 
företag analyserar hur kunskap skapas och lär sig att identifiera var olika 
kunskapsströmmar finns i organisationen. Detta ger såväl externa 
konkurrensfördelar (Winter 1987), som fördelar för den interna 
organiseringen, då det möjliggör för företagsledningen att finna strategier 
för att delningen av kunskap mellan individer ska gå på ett för 
organisationen så fördelaktigt sätt som möjligt (Storbacka och Lehtinen 
2000).  

Individuell och kollektiv kunskap är den andra kunskapsdimensionen som 
Ambrosini et al (2009) menar är central. Den individuella innebär att endast 
en individ har kunskapen och den kollektiva att kunskapen finns i grupper 
eller i hela organisationen, vilket också är utfallet av lärandespiralens 
kombineringsfas. Den tredje kunskapsdimensionen handlar om kunskapens 
omfång. Ambrosini et al (2009) beskriver den specifika kunskapen som 
kunskap på detaljnivå. Det kan exempelvis vara en specifik komponent till en 
produkt i produktion, eller en specialkompetens som behövs i en större 
                                                             
9 Modellen heter ”Spiral of organizational knowledge creation” (Nonaka 1994). Den 
presenterades första gången i Nonakas (1994) artikel, men modellen har sedan utvecklats, 
testats och beskrivits i omgångar (se t.ex. Nonaka och Takeuchi 1995; Nonaka 2000; Nonaka 
och von Krogh 2009) 

10 Ambrosini et al (2009) menar att det finns tre dimensioner av organisatorisk kunskap där 
tyst och uttalad kunskap är en. Den andra dimensionen är individuell och kollektiv kunskap och 
den tredje är specifik (komponentbaserad) och övergripande (arketonisk) kunskap.  
11 Morris och Empson (1998) beskriver kunskapen i en organisation som individuellt och 
organisatoriskt bunden och presenterar begreppen embrained (individuell uttalad), embodied 
(individuell tyst), Encoded (organisatorisk uttalad) och Encultured (organisatorisk tyst) som 
olika former av kunskap i ett tjänsteföretag med B2B-relationer.  
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tjänsteleverans i professionella tjänsteföretag. Den specifika kunskapen kan 
alltså sägas vara den individuella kunskap som skapas i exempelvis 
externaliseringsfasen, som sedan delas i kombineringsfasen. Den 
övergripande kunskapen är mer strategisk och omfattar större delar av 
organisationen. 

Organisatorisk kunskap ska ses utifrån Newell et al (2009) vilket innebär att 
den kan vara driven av individers interaktion, handling eller de verktyg som 
individer använder. Kunskapen kan ta sig olika uttryck beroende på de olika 
kunskapsdimensionerna, exempelvis om kunskapen är individuell eller 
kollektiv (Ambrosini et al 2009). Det innebär att organisatorisk kunskap i 
likhet med Nonakas (1994) argument är individuellt driven, men till skillnad 
från att begränsa definitionen där, ser jag i den här avhandlingen att 
organisatorisk kunskap också kan finnas oberoende av enskilda individer, 
dvs. att den organisatoriska kunskapen gjorts vedertagen och kan ha blivit en 
del av organisationskulturen. På så sätt finns kunskap i en organisation dels 
inbäddad i individer och grupper, dels explicitgjord och tillgänglig 
exempelvis i ett CRM-system.  

Grundat på den här avhandlingens frågeställning, ”hur arbetar en B2B-
organisation med CRM för att lära om sina kundrelationer”, behöver också 
lärandebegreppet diskuteras vilket görs i nästa avsnitt.  

2.3.3 Organisatoriskt lärande 

Det finns en omfattande litteratur om lärande i organisationer inom 
organisationsteorin (se t.ex. Argyris och Schön 1978; Crossan 2003; 
Easterby-Smith et al 2000; Inkpen och Dinur 1998; Levitt och March 1988; 
Leonard-Barton 1992). Många studier av organisatoriskt lärande hänvisar 
till Argyris och Schön (1978) men begreppet myntades första gången av 
Cyert och March (1963). I Cyert och Marchs (1963) definition är 
organisatoriskt lärande en individuell process och uppkommer genom att 
erfarenheter och organisatoriska processer anpassas efter den existerande 
miljön.  

Lärande beskrivs som en process och är tätt kopplad till hur kunskap skapas. 
Lärande har likt forskningen om kunskap studerats länge och 
forskningsfältet består av olika synsätt (se t.ex. Argyris 1997; Easterby-Smith 
et al 2000; Gherardi 2006). Organisatoriskt lärande handlar om hur 
individers utbyte av erfarenheter ska komma en organisation till gagn 
(Jonsson 2012). Författaren menar att det finns två huvudsakliga perspektiv 
i forskning om organisatoriskt lärande. Det första betraktar organisationers 
lärande som en individuell process (Argyris och Schön 1978) och det andra 
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ser organisatoriskt lärande som en social, lokalt situerad process i linje med 
Lave och Wengers (1991) beskrivning. Den huvudsakliga skillnaden är att 
organisatoriskt lärande i det andra perspektivet är mer av en organisatorisk 
process där lärande behöver interaktion och ett sammanhang för att bli 
organisatoriskt (se t.ex. Jonsson 2012). I nästkommande två avsnitt 
presenteras de båda perspektiven, och jag tar ställning för ett socialt och 
praktikorienterat perspektiv på organisatoriskt lärande inspirerat av Lave 
och Wenger (1991) (jmf också Brown och Duguid 1991; Wenger et al 2002). 

Organisatoriskt lärande som individuell process 

Organisatoriskt lärande som en individuell process domineras av Argyris och 
Schöns (1978) beskrivning av att lärande sker i enkla, dubbla och flertaliga 
loopar. Enkelloopslärande beskrivs som individers reaktion på fel eller 
förändringar, som påverkar organisatoriska rutiner, där individer själva 
ändrar sina beteenden utan att ifrågasätta regler, rutiner eller normer för 
hur en uppgift kan eller ska utföras (Argyris 1997). Argyris (1997) menar att 
enkelloopslärandet är vanligare än dubbelloopslärande och lämpar sig för 
rutinmässiga uppgifter som ofta utförs i en organisation. Dubbelloops-
lärandet handlar om hur organisatoriska rutiner gemensamt förändras och 
förbättras av de involverade individerna baserat på upptäckta fel. Det 
organisatoriska lärandet som följer av Argyris (och Schöns) resonemang 
innebär att stort fokus läggs på att upptäcka och sedan korrigera fel. 
Korrigeringen är central för att kunna effektivisera interna processer och 
rutiner, vilket på så sätt innebär lärande. I ett enkel- och dubbelloopslärande 
enligt Argyris och Schön (1978), är alltså lärandet konsekvensbaserat och 
individens handlingar styr förändringar i enkelloopen medan dubbelloopen 
berör organisatoriska rutiner, värderingar och styrdokument.  

Argyris (1997) menar att lärande sker under två speciella förutsättningar. 
Den första innebär att lärande sker när en organisation uppnår något som de 
avsett att uppnå, exempelvis ett specifikt strategiskt mål eller framtagande 
av en produkt eller tjänst. Den andra förutsättningen innebär att lärande 
sker när organisationen inte uppnår vad som är tänkt från början, dvs. när 
en motsättning mellan förväntning och utfall uppkommer och korrigeras 
(Argyris 1997). Organisationen är således beroende av att individer utför 
handlingar som leder till lärande. Att individers handlingar leder till 
organisatoriskt lärande innebär att organisationer själva inte genererar 
något lärande. Organisationer kan med utformande av strategier och 
rutinmässiga metoder däremot influera hur medarbetarna agerar vid 
uppkomst och lösning av olika problem (Argyris 1997).  
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Utifrån perspektivet att organisatoriskt lärande är en individuell process sker 
lärande när individer ifrågasätter både sitt eget beteende och existerande 
organisatoriska strukturer. Ifrågasättandet kan handla om att individer 
genom att testa nya tillvägagångssätt och med sin nyvunna kunskap kan 
förändra befintliga strukturer (jmf. enkel- och dubbellooplärande). Detta 
perspektiv på organisatoriskt lärande fokuserar på hur lärande uppkommer 
när individer reflekterar över hur gjorda fel kan undvikas och förbiser delvis, 
eftersom lärande är en individuell process, en gemensam kontextbunden 
praktik. Kundrelationer är unika och för att förstå dess dynamik och lärandet 
därom behöver de studeras i sin kontext. I nästkommande avsnitt diskuteras 
därför organisatoriskt lärande som en social process, där kontexten, dvs. där 
interaktioner äger rum är central för organisatoriskt lärande.  

Organisatoriskt lärande som social och praktikorienterad process 

Det andra perspektivet beskriver organisatoriskt lärande som en social 
process (se t.ex. Brown och Duguid 1991; Lave och Wenger 1991; Wenger 
1998). Lärande som en social process förklaras av Wenger (1998) uppbyggd 
på fyra premisser, i- att människor är sociala varelser, ii- att kunskap är 
beroende av relevant kompetens i särskilda sammanhang, iii- att kunnande 
handlar om att utöva kompetensen i dessa sammanhang, samt iv- förmågan 
att uppfatta och agera i omvärlden. Lärande handlar alltså för individer om 
att skapa mening och hitta tillhörigheter där sociala identiteter kan skapas, 
exempelvis att känna tillhörighet med individer med i en arbetsgrupp för att 
utföra givna arbetsuppgifter vilket i sig är en lärandeprocess. 

Alla individer har flera tillhörigheter där lärande sker och kunskap skapas. 
Wenger (1998) beskriver att de mest konkreta tillhörigheterna för lärande är 
skolor, universitet eller på andra sätt konkreta institutioner för lärande. 
Dock menar författaren att lärande genom tillhörigheten sker överallt, 
hemma, på arbetsplatsen eller genom utövande av någon hobby. I Wengers 
termer beskrivs dessa tillhörigheter som communities. Lärande är således 
inte en separat aktivitet. Det är alltså inte en process som har en bestämd 
början och slut och det kan också vara svårt att särskilja hur en individ lär 
beroende på att hen kan ha tillhörighet till flera olika communities samtidigt 
(jmf. exemplet med hem, arbete och hobby).  
 
Fokus för det sociala och praktikorienterade perspektivet på organisatoriskt 
lärande är det lärande som sker i så kallade communities of practice (CoP) 
(se t.ex. Brown och Duguid 1991; Lave och Wenger 1991). En community of 
practice är en lös eller formell sammansättning av individer som agerar 
utifrån ett gemensamt intresse (se t.ex. Scarso et al 2009; Wenger et al 
2002). Organisatoriskt lärande uppkommer i detta perspektiv genom att 
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individer, i interaktion delar kunskap med varandra (Wenger 1998) och 
därför måste individer och grupper ges förutsättning att kunna interagera 
och på så sätt kunna dela information och kunskap mellan sig (Wenger et al 
2002).  
 
CoP handlar om individers gemensamma engagemang i att skapa en 
kollektiv lärandeprocess. Wenger et al (2002) menar att CoP har tre 
huvudsakliga karaktäristika, domänen, communityn och praktiken. 
Individerna delar ett specifikt intresse som då blir den gemensamma 
domänen. Domänen byggs upp av individernas gemensamma kompetens 
och intresse vilka skiljer dem från andra individer. De individer som har den 
gemensamma domänen värderar att lära av varandra, även om domänen gör 
att få individer utanför förstår eller värderar den kollektiva kunskap som 
skapas (Wenger et al 2002). Gemensamt för CoP är enligt Brown och Duguid 
(2001) att de är tätt sammansvetsade individer som drivs av intresset för 
domänen, samt att det finns en uppfattning om att de får någonting tillbaka 
från communityn jämfört med insatsen. 
 
Wenger et al (2002) menar att en CoP möjliggör en sammanhållen bild av 
kunskap och kompetens som bidrar till organisatoriskt lärande genom att 
individer interagerar och på olika sätt diskuterar, förhandlar eller kommer 
överens om olika relevanta aspekter för den företeelse som diskuterats. 
Lärandet blir då en del av den organisatoriska normen och individer känner 
tillhörighet till communityn och organisationen, givet att det är en 
transparent community. Communityn kan, men behöver inte, vara en fysisk 
plats. I communityn byggs relationer mellan individerna som möjliggör 
kollektivt lärande. Communities är inte bundna av formella strukturer utan 
de bygger band mellan människor i och utanför organisationer.  
 
Den tredje aspekten är den gemensamma praktiken. Den gemensamma 
praktiken beskrivs av Brown och Duguid (1991) som de mål, den mening och 
de aktiviteter som individer i en grupp gemensamt skapar. Den 
gemensamma praktiken bygger den individuella och gemensamma basen av 
kunskap i CoP (Wenger et al 2002) exempelvis en delad syn på 
problemlösning, interaktion och erfarenhetsutbyte.  
 
Gherardi (2006) menar att forskningen om organisatoriskt lärande har ett 
behov av att förstå hur kunskap skapas konkret med fokus på kontexten 
utöver den sociala tillhörigheten. Hon betonar gemensam praktik som den 
kontext där lärande sker och där ny kunskap blir synlig och används genom 
individers och gruppers handlingar. Därför diskuterar Gherardi (2006) ett 
alternativt perspektiv för att förstå organisatorisk kunskap och lärande, 
praktiskt kunnande eng. knowing in practice) (se t.ex. Gherardi 2006; 2009; 
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2014; Orlikowski 2002). Jonsson (2012) visar att perspektiven 
organisatoriskt lärande som social process och praktiskt kunnande till stor 
del överlappar varandra, exempelvis i synen på kunskap. Praktiskt kunnande 
bidrar dock med betydelsen av praktiken som kontext och eftersom kunskap 
skapas och används på flera ställen i en organisation kan praktiken se olika 
ut. Praktikens roll tydliggörs i Gherardis (2006, s. xvi) definition:  

“…the field of practices as the context in which the concrete activity of 
producing and using knowledge becomes visible and using knowledge 

becomes visible and observable”. 

I den här avhandlingen ska ordet practice, eller praktiken, förstås som den 
gemensamma praktik som i och med de mål, den mening och de aktiviteter 
som formas skapar förutsättningar för lärande om kundrelationer och den 
kontext, de sammanhang där CRM-system används eller inte används av 
individer i en organisation.  

 
Termen praktiskt kunnande används för att betona att kunskap är en process 
(jmf. ett verb) som är beroende av en specifik kontext för att kunna studeras 
och att skapande av kunskap inte går att separera från individers agerande 
vilket överlappar med Wengers (1998) beskrivning av att lärande sker i 
communities där individer känner sam- och tillhörighet. Praktiskt kunnande 
skulle kunna vara ett begrepp som speglar den process som gör att kunskap 
skapas. Även fortsättningsvis använder jag dock begreppen kunskap och 
lärande istället för kunnande. Avsikten är att analytiskt kunna särskilja 
processer och explicitgjord kunskap, exempelvis i dokumentation eller i ett 
CRM-system, som tar sig uttryck i form av ett objekt (jmf. ett substantiv). 
För att analytiskt kunna särskilja processerna och kunskapen är de dock 
beroende av en praktik. Därför använder jag vad jag kallar ett socialt och 
praktikorienterat perspektiv på organisatoriskt lärande. 

Strategiska communities of practice 

Initialt beskrevs CoP i forskningen som ett fenomen som inte kunde 
kontrolleras eller styras av företagsledningar, utan som ett fenomen som 
organiserar sig självt inom, eller mellan organisationer beroende på den 
gemensamma domänen och den gemensamma praktiken (Lave och Wenger 
1991). Begreppet har dock utvecklats och CoP beskrivs, av vissa författare, 
som ett strategiskt verktyg för organisationer som vill uppmuntra lärande (se 
t.ex. Bolisano och Scarso 2014; Li et al 2009).  
 
Communities of practice skiljer sig från vanliga arbetsgrupper eller team. 
Enligt Lave och Wengers (1991) ursprungliga definition finns i en CoP inga 
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bestämda roller, utan domänen och det delade intresset för en specifik fråga 
eller uppgift ramar in och definierar CoP. Wenger et al (2002) menar att 
företagsledningar kan underlätta uppkomsten av CoP och att sedan få dem 
att fungera genom att aktivt stötta individerna i att upprätthålla sitt intresse, 
givet att resultatet är till nytta för organisationen. I ett utvecklat resonemang 
hävdar Wenger (2004) att framgångsrika CoP alltid drivs av intresset för den 
gemensamma domänen och uppmuntran från organisationen som på ett 
eller annat sätt ser värde i verksamheten. Genom att studera individers 
interaktion i en CoP kan förståelsen för hur lärande i en organisation 
utvecklas (Wenger 2010). Bolisano och Scarso (2014) menar också att 
företag kan organisera för att CoP ska uppkomma, genom att noga 
identifiera gemensamma intressen, för att kunna sätta samman grupper och 
tydligt kommunicera målsättningarna för dessa grupper.  
 
I den här avhandlingen antas en definition av CoP som innebär att de kan 
vara både informella och formella grupperingar av individer. Om 
grupperingarna kan uppmuntras kan de bli väldigt kraftfulla för 
organisationer då de inte drivs av de ordinarie arbetsuppgifterna utan något 
djupare, dvs. domänen (Bolisano och Scarso 2014; McDermott och 
Archibald 2010; Probst och Borzillo 2008). McDermott och Archibald 
(2010) menar att formalisering av CoP inom organisationer bör betraktas 
som strategiska CoP:s för att inte blandas ihop med de CoP som kan 
uppkomma och uppkommer på interorganisatoriskt plan och utan styrning, i 
linje med Lave och Wengers (1991) ursprungliga definition.  
 
Det är dock inte i alla grupperingar som strategiska CoP kan etableras 
eftersom de generellt sett uppkommer i och med att individer har stabila 
arbetsuppgifter och därigenom kan skapa en gemensam praktik och 
”införliva” personer i communityn. Därför diskuteras andra former av 
grupper t.ex. task forces och nätverk (Wenger et al 2002). Task forces är 
enligt Wenger et al (2002) en mer operativt inriktad grupp än en CoP. Task 
forces karaktäriseras av strikt målstyrning och sammansättningen görs med 
tanke på det specifika målet snarare än att, som för CoP, organisera en grupp 
för att skapa förutsättningar för lärande. Nätverk har likheter med CoP, då 
de kan förekomma i både formell och informell form. De två typerna av 
grupperingar skiljer sig enligt Wenger et al (2002) från CoP genom att 
varken en gemensam domän eller praktik kan identifieras. Förmågan att 
”sköta sig själv” (Lave och Wenger 1991) och känslan av ”tillhörighet och 
ömsesidigt utbyte” (Wenger 2010) som uppkommer i en CoP och fungerar 
som en drivkraft kan inte identifieras lika tydligt i ett nätverk som en CoP. 
En annan form beskrivs av Lindkvist (2005) som collectivity of practice 
(ClP). ClP är vanliga i projektgrupper eller temporära organisationer där 
begränsat tidsutrymme, samt sammansättningen av individer inte möjliggör 
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en gemensam kunskapsdomän och således CoP att uppkomma (Lindkvist 
2005). Individerna delar dock en praktik och en gemensam uppgift vilket 
författaren liknar vid en kollektiv grund, eller praktik, där lärande sker 
mellan de involverade individerna  
 
CoP kan bidra till hur organisatoriskt lärande sker i en specifik kontext 
(Wenger 2010). Frågeställningen i den här studien utgår från att 
organisationer som arbetar med CRM aktivt försöker organisera och leda 
sina verksamheter i syfte att stimulera lärandeprocesser som kan skapa 
värde både för kunder och för medarbetare vilket gör att både strategiska 
CoP (se t.ex. Wenger et al 2002; Li et al 2009) och traditionella definitioner 
av CoP är relevanta för att analysera organisering för strategisk CRM. 

2.3.4 Kunskap och lärande om kundrelationer 

I det här avsnittet diskuteras hur kunskap och lärande har behandlats i 
tidigare forskning om kundrelationer. I RM-litteraturen diskuteras kunskap 
om kunder ofta i förhållande till tjänstekvalitet och värdeskapande eftersom 
kunskap om kunder är centralt för att förstå de processer som pågår i, samt 
påverkar och påverkas av befintliga kundrelationer (se t.ex. Grönroos 2008a; 
Normann 2000; Parasuraman et al 1985). Kunskap om kunder är således 
centralt både i medarbetares interaktion med kunder och i planering och 
skapande av kundspecifika erbjudanden (Campbell 2003; Wikström et al 
1998; Willstrand-Holmer 2003).  
 
Wägar (2008) har studerat B2C-säljares interaktioner med kunder för att 
förstå processen lärande om kundrelationer. Författaren beskriver tre 
specifika så kallade lärandeverktyg, det kognitiva, det spatiala och det 
materiella som påverkar lärandet på olika sätt (Wägar 2008). Det kognitiva 
verktyget är opåtagligt och beskrivs som interaktionen. Interaktionen beror 
av individens kognitiva förmågor, dvs. hur hen interagerar med kunden, 
vilka frågor som ställs och hur bemötandet av kunden är, vilket kan ses som 
en förutsättning för skapande av sociala band (jmf. Ballantyne 2004; 
Liljander och Strandvik 1995) och som är en förutsättning för värdeskapande 
(jmf. Vargo och Lusch 2008). Det kognitiva verktyget kan anses stödja 
individens skapande av tyst kunskap. Det spatiala verktyget beskrivs som 
den hjälp, antingen materiell eller immateriell, som en individ har i 
kundmötet (Wägar 2008). Enligt författaren är en specifik kundmötesyta, ett 
kontor eller en receptionsdisk, exempel på spatiala verktyg. Det materiella 
verktyget kan vara datasystem, register eller annan form av dokumentation, 
som används för att bistå de involverade individerna i kundmötet. Det är 
enligt Wägar (2008) centralt att förstå hur kunskapen som de olika 
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verktygen kan generera samspelar för att underlätta lärande om 
kundrelationer.  
 
I CRM-litteraturen har Storbacka och Lehtinen (2000) argumenterat för att 
organisationer behöver ett relationsminne för att hantera information och 
kunskap om kundrelationer. Relationsminnet beskrivs som tvådelat, där den 
ena dimensionen beskrivs som organisatoriskt minne (Storbacka och 
Lehtinen 2000) och kan jämföras med Campbells (2003) beskrivning om 
individuell eller organisatoriskt bunden kunskap. Det organisatoriska 
minnet innehåller information som exempelvis kan hämtas ur datasystem, 
t.ex. ett CRM-system (Storbacka och Lehtinen 2000). CRM-systemet bygger 
det organisatoriska minnet och kan innehålla kontaktinformation, kontrakt 
och annan information som är enkel att lagra, tolka och använda (Storbacka 
och Lehtinen 2000). Relationsminnets andra del beskrivs av författarna som 
det personliga minnet och det innehåller mer kundspecifik kunskap skapad 
av individer dvs. att det är kunskap som skapas i interaktion med kunden. 
Det personliga minnet har likheter med den relationsspecifika kunskapen 
och kan således anses vara svår att dela med andra individer i organisationen 
(jmf. även tyst kunskap). Storbacka och Lehtinen (2000) menar att det 
personliga minnet dock bör kunna uttryckas så att kunskapen kan 
explicitgöras och delas med andra exempelvis genom att den dokumenteras i 
ett CRM-system.  
 
Ballantyne (2004) lyfter fram begreppet relationsspecifik kunskap som den 
kunskap en individ har om en specifik kundrelation. Interaktion, eller dialog, 
utvecklar relationsspecifik kunskap, då interaktion möjliggör delning av 
kunskap mellan de i kundrelationen involverade parterna. Den 
relationsspecifika kunskapen beskrivs som nära kunden och Ballantyne 
(2004) jämför den med tyst kunskap, då det kan vara svårt för en individ att 
förklara varför kundrelationen utvecklas på ett visst sätt och varför de viktiga 
sociala banden uppkommit och utvecklats. Däremot kan andra delar av den 
relationsspecifika kunskapen vara användbar på mer organisatorisk och 
strategisk nivå menar Ballantyne (2004). Fang et al (2011) beskriver det som 
att kundrelationer mellan två företag. innebär att det sker ett informations- 
och kunskapsflöde mellan organisationerna vilket leder till en 
lärandeprocess för de i relationen involverade individerna. 
 
Kunskap om kundrelationer kan uttryckas på olika sätt, exempelvis kan 
relationens historia och framtida potential i form av en marknadsplan eller 
försäljningsstrategi vara en typ av mer organisatoriskt bunden kunskap 
(Campbell 2003). Den kundnära, relationsspecifika, kunskapen som enligt 
Ballantyne (2004) är beroende av dialog är i Campbells (2003) termer därför 
mer individuellt bunden.  
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2.4 Att arbeta med CRM för att lära om kundrelationer – 
Sammanfattande reflektion  

I det här kapitlet har jag beskrivit den här avhandlingens teoretiska 
utgångspunkter. CRM som organisationsövergripande perspektiv har sina 
rötter i relationsmarknadsföringen, vilket innebär att kundrelationer och 
interaktioner mellan individer är centrala för hur företag organiseras och 
verksamheter leds. CRM ska i den här avhandlingen förstås utifrån ett 
perspektiv där kundrelationen, dess dynamik och utvecklingsfaser är 
centrala för organisering för strategisk CRM. CRM är en strategi som 
används för att organisera och leda verksamheten och genom 
lärandeprocesser skapa värde, både för kunden och för medarbetarna.  

Utifrån det antagna perspektivet på CRM har jag beskrivit lärande om 
kundrelationer utifrån ett socialt och praktikorienterat synsätt på 
organisatoriskt lärande, där kunskap och lärande är sociala processer som 
skapas genom interaktioner i en specifik kontext. Organisatoriskt lärande 
om kundrelationer kan underlättas genom förekomsten av communities of 
practice (CoP).  
Lärandeprocesser är centrala för att utveckla kunskap om kunden, 
relationsspecifik kunskap, och därmed utveckla kundrelationer. Detta 
lärande är avgörande för att realisera de positiva effekterna av CRM som en 
strategi. För att detta ska ske behöver kunskap om kunden uppmärksammas 
som en central del i organisationers arbete med CRM, inte minst i B2B-
organisationer där kundrelationen ofta består av flera involverade parter.  
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3. Metod 
Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i frågeställningen ”hur arbetar 
en B2B-organisation med CRM för att lära om sina kundrelationer”. I det här 
kapitlet beskrivs och argumenteras för den vetenskapssyn som den här 
studien bygger på. Ställningstagandena kopplar i stor utsträckning till hur 
jag i föregående kapitel beskrivit hur kunskaps- och lärandebegreppen 
används i den här studien, nämligen som sociala processer. Både 
kundrelationer och lärande utgör processer och därför diskuteras senare i 
kapitlet olika former av processer och hur specifika sådana kan studeras. De 
ontologiska och epistemologiska ställningstagandena, samt att jag studerar 
processer, påverkar vilken typ av empirisk data som behövs för att kunna 
besvara den här studiens frågeställning och syften. Överväganden kring 
datainsamling, datapresentation samt analys presenteras i den andra halvan 
av detta kapitel.  

3.1 Vetenskapssyn 

I det här och nästkommande avsnitt redogör jag för min vetenskapssyn. Och 
hur den påverkar planering, genomförande, analys och framställning av 
forskning. Till stor del handlar vetenskapssynen om hur verkligheten är 
beskaffad och hur olika företeelser eller fenomen i verkligheten tar sig 
uttryck (se t.ex. Andersson 1982).  

I den här avhandlingen ses verkligheten som socialt konstruerad i enlighet 
med Berger och Luckmann (1966) vilket innebär att vi människor, beroende 
på den personlighet och de erfarenheter och värderingar vi har, tolkar 
företeelser på olika sätt och baserat på erfarenheter kan tillgodogöra oss 
kunskap om olika företeelser. Berger och Luckmann (1966) menar att vad 
som är ”verklighet” för en person inte nödvändigtvis innebär verklighet för 
en annan person och att det är beroende av den individuella tolkningen och 
den sociala situationen. Denna syn på verkligheten kallas i forskningen för 
socialkonstruktionism och är en ontologi som bygger på individers, eller 
gruppers konstruktioner av en verklighet (Denzin och Lincoln 2003; Gergen 
2009). Det innebär att för den här avhandlingen relevanta fenomen såsom 
kunskap, lärande, organisationer, interaktioner, IT-infrastruktur, RM och 
CRM är socialt konstruerade företeelser. Berger och Luckmann (1966) 
menar dock att alla konstruktioner, oavsett de mest vedertagna eller de mest 
specifika, bygger på någonting. Den verklighet som författarna menar finns 
bygger på, erfarenheter, tidigare kunskap eller specifika händelser och hur 
dessa tolkas av individer och på så sätt skapas en i författarnas ord rimlig 
verklighet. Exempel på en rimlig verklighet i den här studien skulle kunna 
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vara organisationskultur och de gemensamt överenskomna arbetssätt som 
finns i arbetsgrupper. Denna verklighet kan till viss del anses fysisk såtillvida 
att den är accepterad av tillräckligt många för att tas för given (Berger och 
Luckmann 1966). 

Berger och Luckmann (1966) menar att individers föreställning av ett 
fenomen eller en företeelse är en viktig del för att förstå helheten i den 
socialt konstruerade verkligheten. Denzin och Lincoln (2003) beskriver att 
verkligheten blir begriplig genom olika konstruktioner som är beroende av 
den eller de individer som skapar dessa. Gemensamma konstruktioner 
baserade på individers interaktion är beroende av ett gemensamt språk för 
att de ska kunna skapas (se t.ex. Gergen 2009; Lincoln och Guba 1985). 
Forskning om kundrelationer har också uppmärksammat vikten av det 
gemensamma språket för skapande av relationsspecifik kunskap (Ballantyne 
2004). Utifrån Ballantyne (2004) handlar det inte om språket i sig utan mer 
om att innebörden av interaktionen uppfattas på samma sätt av de 
involverade individerna, t.ex. att de kommer överens om något.  

 
Individers gemensamma sociala konstruktioner går inte att skilja från den 
studerade kontexten (se även Lincoln et al 2011) eftersom det är de sociala 
konstruktionerna som skapar betydelse och mening i kontexten (jmf. också 
Van de Ven och Poole 2005). I den här avhandlingen är den studerade 
praktiken, som är en del av kontexten (jmf. Gherardi 2006), en viktig 
förutsättning för att uppnå syftena och ge mening till det som jag observerar. 
Praktiken12 är socialt konstruerad och skapas när individer i en grupp söker 
mål och mening med en given uppgift och formar ett gemensamt arbetssätt.  
 
Förändringar av den sociala verkligheten kan uppfattas som positiva eller 
negativa, beroende på vem som tolkar dem, eller hur förändringar ter sig när 
de påverkar en viss kontext eller flera olika kontexter (Alvesson och 
Sköldberg 1994). Eftersom uppfattningar av förändringar beror av 
individens tolkning finns således flera verkligheter i en form av samexistens 
(Lincoln et al 2011). I den här studien handlar förändring om 
kundrelationers dynamik, hur interaktion påverkar relationer och hur en 
B2B-organisation arbetar med CRM för att lära om sina kundrelationer. Det 
är individer som bygger den sociala konstruktionen CRM och genom sina 

                                                             

12 “…the field of practices as the context in which the concrete activity of producing and using 
knowledge becomes visible and using knowledge becomes visible and observable” (Gherardi 
2006: xvi). 
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handlingar påverkar hur CRM används i en organisation och därmed skapar 
organisationens arbete med CRM.  

Denzin och Lincoln (2003) menar att forskarens epistemologiska synsätt 
speglar en studies utformning, de forskningsfrågor som ställs i studien och 
att epistemologin formar hur dessa frågor, genom den metod som används, 
besvaras. Lincoln et al (2011) menar att frågorna i en social-
konstruktionistisk epistemologi ofta präglas av att skapa förståelse eller 
mening, att resultat sällan är generaliserbara och att forskningsfrågor syftar 
till att överbrygga gap mellan teori och praktik. Frågan som ställs i den här 
avhandlingen ”hur arbetar en B2B-organisation med CRM för att lära om 
sina kundrelationer?” bygger på ett epistemologiskt antagande att 
människor själva konstruerar sin förståelse av verkligheten; att meningen 
eller kunskapen om företeelser skapas i interaktion med omgivningen 
(Lincoln och Guba 1985).  

Att mening och förståelse för företeelser skapas i interaktion innebär att 
information för att besvara den antagna frågeställningen kommer från 
individer (Lincoln och Guba 2003). I den här studien är individer primära 
källor för att samla in information och skapa mening och förståelse för olika 
individers sociala konstruktioner (lärande om kundrelationer). Betydelsen 
av att studera individer i sin kontext utvecklas nedan där den naturalistiska 
forskningsansatsen beskrivs och antas för att genom tolkning och reflektion 
skapa förståelse för hur organisatoriska aspekter kan verka som hinder eller 
drivkrafter för lärande om kundrelationer.  

Att söka förståelse och att genom tolkning söka förklaringar till mer eller 
mindre komplexa fenomen och företeelser i sin specifika kontext är 
utmärkande för hermeneutiken som vetenskapssyn (Arbnor och Bjerke 
1994). Lärande om kundrelationer utgör ett sådant komplext fenomen som 
behöver förstås i sin kontext. Hermeneutiken innebär enligt Alvesson och 
Sköldberg (1994) att forskaren, aldrig kan ta något för sanning, utan att 
sanning eller fakta är en följd av tolkningar. Enligt författarna är forskarens 
intuition en central del i hermeneutiken. Intuitionen handlar dels om 
förståelsen för andra individers mening, dels om förståelsen för meningens 
bakgrund (Alvesson och Sköldberg 1994). För att förstå och genom min 
studie tolka och ge uttryck för hur en B2B-organisation arbetar med CRM för 
att lära om sina kundrelationer är djupet och närheten till både den 
studerade kontexten och till de individer som studeras central då individerna 
som nämns ovan är den primära källan till information.  

I tidigare forskning om CRM har många studier riktat in sig på att försöka 
visa hur CRM på ett så effektivt sätt som möjligt kan underlätta 
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organisationers arbete med kundrelationer, där IT-baserade CRM-system 
rönt särskilt stort intresse. CRM-forskningen har präglats av en 
vetenskapssyn där förklaringar och generaliseringar av företags av 
implementering och användning av CRM varit centrala. Dessa studier har 
ofta genomförts med kvantitativa undersökningsmetoder där informations- 
och kunskapsbegreppen ofta blandats. Kunskap har betraktats som utfall av 
effektiv och systematisk informationsinsamling och lagring genom att 
använda CRM-system som stöd för arbetet. Den effektiva och systematiska 
informationsinsamlingen är central för alla kundorienterade organisationer 
(se t.ex. Grönroos 2008a) men CRM-forskningen har, istället för att studera 
hur informationen ska användas och skapa värde för de som använder den, 
studerat hur CRM-system på mest effektiva sätt ska implementeras i 
organisationer (se t.ex. Khodakarami och Chan 2014). För att studera CRM-
implementeringar har den mesta forskningen genomförts med hjälp av 
kvantitativa metoder, där forskare (se t.ex. Khodakarami och Chan 2014; 
Maklan och Knox 2009) med hjälp av statistiska metoder och en positivistisk 
vetenskapssyn försökt besvara hur kunskap kan genereras och 
kundrelationer hanteras. Statistiska metoder kan däremot inte användas för 
att besvara frågeställningen och uppnå syftena i den här studien. Istället 
behöver en tolkande ansats antas som, baserat på den kritik jag i tidigare 
kapitel framfört mot stora delar av CRM-litteraturen, kan förstå hur 
organisationer arbetar med CRM och hur organisatoriska aspekter kan verka 
som hinder eller drivkrafter för lärande om kundrelationer.  

3.2 En naturalistisk forskningsansats 

För att studera och ”skapa förståelse för hur en B2B-organisation 
organiserar för strategisk CRM” har jag inspirerats av en naturalistisk 
forskningsansats. Det innebär att forskare försöker att observera kontexten 
så ostört som möjligt och är noga med att bevara kontexten naturlig, genom 
att göra så lite inverkan som möjligt (Bogdan och Taylor 1975; Hammersly 
och Atkinson 1983; Lincoln och Guba 1985). För att besvara studiens 
frågeställning och syften söks en förståelse av den aktuella kontexten med 
närmare intresse för att ”Identifiera för revisions- och rådgivningsföretag 
centrala organisatoriska aspekter för användning av CRM”, samt ”Beskriva 
hur organisatoriska aspekter kan verka som hinder eller drivkrafter för 
lärande om kundrelationer”. I avhandlingen studeras lärande om 
kundrelationer där individers och gruppers tidigare kunskap, information, 
erfarenheter och kompetens genom interaktion formar lärande.  
 
Den naturalistiska forskningsansatsen med dess utgångspunkt att observera 
kontexten så ostört som möjligt har påverkat mig i mitt arbete med 
empiriinsamlingen. Initialt var jag genom min närvaro i den studerade 
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kontexten fokuserad på att lära mig så mycket som möjligt om den 
organisation och miljö som skulle studeras, innan den mer formella 
empiriinsamlingen genomfördes. Det var också under denna period som en 
övergripande frågeställning och syfte växte fram men som i och med 
forskningsprocessens gång förändrats och reviderats.  

Frågeställningen ”hur arbetar en B2B-organisation med CRM för att lära om 
sina kundrelationer?” tillsammans med, de i tidigare kapitel presenterade 
argumenten att kundrelationer och organisatoriskt lärande är att betrakta 
som processer och att CRM studeras med ett organisationsövergripande 
perspektiv gör att processer är centrala i den här studien. Studier av 
processer i en organisation kan enligt Van de Ven och Poole (2005) 
genomföras på tre olika sätt, men förutsätter någon form av organisatorisk 
förändring. Det första handlar om hur en specifik händelse kan förklara en 
eller flera andra händelser. Det andra tar ett bredare grepp och studerar ett 
antal, eller en serie, händelser för att försöka förklara hur händelser eller 
företeelser bygger på varandra. Det tredje är en kombination av de två ovan 
nämnda. I den här avhandlingen studerar jag, vilket beskrivs mer utförligt i 
avsnitt 3.6, flera händelser över tid för att uppfylla syftena och besvara 
frågeställningen.  
 
Baserat på de ontologiska och epistemologiska ställningstagandena där 
verkligheten ses utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt studerar jag i 
den här avhandlingen processer där jag genom mitt empiriska material 
beskriver händelser eller kortare episoder (Langley 1999; Van de Ven och 
Poole 2005) och hur dessa som helhet skapar en mening, som genom analys 
och tolkning bidrar till förståelse av lärande om kundrelationer, både på 
individ- och gruppnivå samt organisatorisk nivå. Inspirerad av Van de Ven 
och Poole (2005) har valen av undersökningsmetod påverkats av det faktum 
att processerna som formar lärande om kundrelationer tar sig olika uttryck i 
en organisation. Tre typer av processer kan identifieras i den här studien, 
även om de i den här studien utifrån det perspektiv som antagits på CRM ska 
ses som beroende av varandra. Den första processen är arbete med CRM och 
hur en B2B-organisation organiserar för strategisk CRM. Den andra är 
kundrelationers dynamik och den tredje processen är individers, gruppers 
och organisationens lärande om kundrelationer.  

3.3 Kvalitativa studier 

Den här studien har genomförts med kvalitativa metoder. Det kvalitativa 
upplägget är lämpligt för en studie som syftar till ökad förståelse för 
händelser och fenomen, eller vid studier av människors agerande i en 
bestämd kontext (se t.ex. Alvesson och Sköldberg 1994; Denzin och Lincoln 
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2003; Holme och Solvang 1997; Ritchie och Lewis 2003). Den kvalitativa 
ansatsen med dess undersökande metoder är en lämplig metodologisk 
strategi då den här studien fokuserar på individers, gruppers och 
organisationers lärande om kundrelationer. Gerson och Horowitz (2002) 
menar att kvalitativ forskning på ett eller annat sätt involverar 
”verkligheten”, antingen via interaktioner med valda grupper eller genom det 
dagliga livet. Flick (1998) beskriver undersökningsmetoder i en kvalitativ 
studie som svåra att på förhand definiera eftersom forskaren ofta blandar 
olika metoder, samt att forskarens egen roll som observatör i kontexten 
påverkar hur material samlas in.  

Kvalitativa studier kan genomföras med olika metoder för att samla in 
empiriskt material, såsom fallstudier, narrativa berättelser, intervjuer, 
observationer (Denzin och Lincoln 2003). Att använda flera olika 
undersökningsmetoder i en kvalitativ studie för att belysa en aktuell fråga 
eller problem beskrivs som triangulering (Denzin och Lincoln 2003) 
Datainsamling genom interaktioner såsom observationer, samtal och 
tolkning av företeelser är enligt Maalöe (1998) typiskt för en kvalitativ 
studie, där forskaren inte söker absolut sanning, utan med sin studie vill ge 
en bild av en organisation, en kundgrupp eller något annat fenomen. Vidare 
menar Nylén (2005) att en naturalistisk forskningsansats ofta innebär en 
kvalitativt inriktad studie baserad på intervjuer och observationer, ofta 
kompletterade med dokument som stärker förståelsen av antingen kontexten 
eller det aktuella problemet. I den här avhandlingen innebär den personliga 
närvaron genom interaktioner att jag tidigt under empiriinsamlingen funnits 
på plats hos den aktuella organisationen och över tre års tid genomfört 
mötesobservationer och semistrukturerade intervjuer och även samlar in 
dokument. Kombinationen av olika metoder för att samla in empiriskt 
material, eller trianguleringen, har givit mig möjligheten att på olika sätt 
studera helheten för att på bästa sätt försöka besvara frågeställningen och 
uppnå syftena. Tillvägagångssätten för observationerna och intervjuerna 
beskrivs senare i detta kapitel (se avsnitt 3.7.1 och 3.7.2).  

Som nämnts i denna avhandlings inledande kapitel är kontexten för denna 
studie revisions- och rådgivningsbranschen som är en B2B-kontext där 
köpande och säljande part är organisationer. Det empiriska materialet 
innehåller berättelser från två olika arenor (se också tabell 2 för en översikt) 
vilket beskrivs mer detaljerat i avsnitt 3.6.1 och 3.6.2. De tre årens 
empiriinsamling har inneburit att möjligheten att observera, ställa frågor om 
och löpande tolka de pågående lärandeprocesserna har varit stor. De 
inledande faserna i empiriinsamlingen har möjliggjort att jag kunnat 
diskutera med individer och grupper vilket innebar att jag hade mer 
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ingående kunskap när jag gjorde valen av till den mer formella delen av 
empiriinsamlingen, vilket underlättade dessa val.  

Gherardi (2006) menar att den praktiska kontexten är en viktig dimension 
för att förstå organisatorisk kunskap och hur organisationer lär sig om olika 
företeelser. För att förstå lärandeprocessen som pågår kontinuerligt i 
organisationen är det viktigt att ta del av de diskussioner och mer informella 
samtal som pågår innan och efter möten med kunden. Alvesson och 
Sköldberg (1994) menar att aspekter som närhet och djup är viktiga för den 
kvalitativa studien, eftersom forskaren tillgodogör sig information som 
lämnas av personen som intervjuas såväl som av egna observationer. Genom 
närvaron i den studerade kontexten kan jag tillgodogöra mig information 
från de inblandade parterna om hur lärandeprocessen ser ut och ter sig även 
utanför den direkta interaktionen i kundrelationen.  
 
Lincoln och Guba (1985) menar att en naturalistisk ansats innebär att 
forskaren efter orienterade besök i den empiriska kontexten kan ändra 
inriktning och fatta beslut om undersökningsmetoder som stämmer bättre in 
på den varande kontexten. Kvalitativa studier är enligt författarna mer 
lämpliga när informationen om de studerade företeelserna kommer från 
människor. Valet av en kvalitativ ansats för att ”skapa förståelse för hur en 
B2B-organisation organiserar för strategisk CRM” i den här avhandlingen 
grundar sig på dessa argument men också på de argument som framförts 
tidigare om efterfrågan av mer praktiskt inriktade studier inom CRM.  
 
För att kunna besvara forskningsfrågan behövs en djupare förståelse för 
samspelet mellan IT och organisation, samt mellan människa och system, 
som i tidigare forskning delvis förbisetts, tagits för givna eller studerats med 
metoder som inte lyckas fånga komplexiteten och samspelet. Flertalet 
forskare menar att studier där exempelvis organisatoriska aspekter kan 
identifieras och studeras över tid är nödvändiga för att förstå hur företags 
användning av CRM påverkar och påverkas av olika aspekter, exempelvis 
kundrelationer, användning av IT eller mätning av de ekonomiska utfallen 
som går att koppla till investering i och implementering av CRM (Herhausen 
och Schögel 2013; Garrido-Moreno et al 2014; Maggon och Chaudhry 2015; 
Reimer och Becker 2015; Stein och Smith 2009). Flera forskare har också 
efterfrågat mer forskning om hur CRM praktiskt används i organisationer 
(se t.ex. Boulding et al 2005; Jayachandran et al 2005; Meadows och Dibb 
2012). Boulding et al (2005) menar att CRM behöver studeras med större 
fokus på vad som sker i en organisation vid arbete med CRM, alltså 
processer, då många CRM-studier bidragit med kvantitativa data byggd på 
uppfattningar, ofta från ett perspektiv, företagsledningens, kundens eller det 
finansiella.  
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Dessa argument tillsammans med de ovan beskrivna vetenskapliga 
utgångspunkterna ligger till grund för den här studiens metodologiska val. I 
nästa avsnitt beskrivs varför fallstudier är en lämplig forskningsmetod för att 
besvara frågeställningen och syftena med den här avhandlingen, samt vad 
detta val får för konsekvenser på empiriinsamlingen.  

3.4 Fallstudier och ett abduktivt angreppssätt 

Fallstudier som forskningsmetod lämpar sig då forskaren vill undersöka ett 
praktiskt problem, som i den här studien handlar om processer i en 
organisation, med ett helhetsperspektiv se t.ex. Dubois och Gadde 2002; 
Merriam 1998; Van de Ven och Poole 2005; Walsham 1995). Fallstudier har i 
tidigare forskning argumenterats vara lämpliga vid studier av B2B-relationer 
eftersom fallstudien kan fånga komplexitet och skeenden över tid (Halinen 
och Törnroos 2005).  

För att en fallstudie ska komma till sin rätt som forskningsmetod menar 
Maalöe (1998) att människors upplevelser och tolkningar bör studeras. För 
att kunna studera lärande om kundrelationer och besvara frågeställningen 
har därför fallstudier valts som utgångspunkt för empiriinsamlingen. 
Anledningen till detta val är att en kvalitativ metod i en fallstudie medger en 
hög grad av närvaro, samt även tillåter forskaren att gå på djupet i den 
kontext som studeras (Denzin och Lincoln 2003).  

Dubois och Gadde (2002) argumenterar för att forskaren i en fallstudie 
ibland observerar eller ökar sin förståelse kring en företeelse som kan få 
studiens inriktning att svänga (jmf. även Flick 1998). Den här avhandlingens 
kontext, eller ”fallet” som kontexten beskrivs som i Dubois och Gadde 
(2002) terminologi rör CRM i revisions- och rådgivningsbranschen. nedan 
bygger på Dubois och Gaddes (2002) resonemang om att alla delar i en 
forskningsprocess beror av varandra. Förändringar i t.ex. empiriska 
observationer har potential att påverka teoretiska såväl som metodologiska 
utgångspunkter och vice versa. Figuren visar också på möjligheten jag som 
forskare har att växelvis förflytta fokus under forskningsprocessen, mellan 
teori, metod och empiriska observationer, för att försöka beskriva den helhet 
som forskningsfrågan och syftet strävar efter. Kontexten beskrivs av Dubois 
och Gadde (2002) som en betydande påverkansfaktor för 
forskningsprocessen, vilket också återfinns i argumentationer för en socialt 
konstruerad ontologi.  
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Ett val av forskningsstrategi som tillåter att forskaren i stora drag kan växla 
mellan ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt anses vanligt 
förekommande i företagsekonomisk forskning och då särskilt i fallstudier (se 
exempelvis Denzin och Lincoln 2003; Maalöe 1998). Det intressanta med 
denna växling menar Dubois och Gadde (2002) är att söka förståelse, samt 
att med hjälp av litteratur försöka tolka de empiriska observationernas 
bidrag. Författarna menar också att en kvalitativ forskare i insamlingen av 
empiriskt material kan upptäcka händelser, saker eller företeelser som 
kräver en återgång till litteraturen för att förståelse ska kunna skapas (för 
liknande resonemang, se Gummesson, 2005 och Johansson Lindfors 1997).  

Detta mellanting kallas vanligen för abduktion, vilket i korthet innebär att 
forskaren varken bekänner sig enbart till det deduktiva eller induktiva 
angreppsättet (Denzin och Lincoln 2003) och som enligt Van de Ven och 
Poole (2005) är vanligt förekommande i en processtudie. Arbetet med att 
samla in empiri till den här avhandlingen har präglats av en växelvis 
förflyttning mellan teori och empiri. Dubois och Gadde (2002) antar ett slags 
abduktivt angreppsätt som de benämner systematisk kombinering och 
menar att kvalitativa forskare som söker förståelse för ett fenomen som 
utvecklas över tid ofta skiftar mellan teori och empiriska observationer. 
Detta påstående har likheter med en naturalistisk ansats och appellerar 
också väl med processtudiens grundläggande antagande, dvs. förändring 
(jmf. Van de Ven och Poole 2005).  

I den här avhandlingen är kontexten, dvs. de två arenor som beskrivs senare, 
viktig för analysen och således är det abduktiva angreppssättet lämpligt för 
mig i den här studien. Dubois och Gadde (2002) beskriver abduktionen, eller 
den systematiska kombineringen, utifrån fyra delar, empirin, teorin, 
ramverket och kontexten. Empirin innebär de direkta observationer, möten 
och intervjuer som genomförs för att få material att analysera utifrån de 
teoretiska utgångspunkterna och forskningsfrågorna. Kontexten omfattar 
således den empiriska arenan, dvs. där empiriinsamlingen äger rum. Dubois 
och Gadde (2002) menar att en kombination av fyra delarna är viktiga för en 
abduktiv studie, att alla fyra delar har likvärdig potential och kan förändra 
studiens riktning och resultat. Forskarens roll under hela processen är att 
likt en katalysator matcha teorin, empirin och kontexten för att skapa sitt 
ramverk för analys. Matchningen leder enligt författarna ofta till att större 
eller mindre förändringar i genomförs under studiens gång. Exempelvis kan 
den studerade kontexten och de empiriska observationerna leda till att 
frågeställningar förändras, att forskaren inser att mer teoretiska koncept 
måste inkluderas och några ska tas bort. I avsnitt 3.8 beskriver jag hur jag 
använt det abduktiva angreppssättet i den här studien kopplat till hur jag 
analyserat det empiriska materialet.  



 

 66 

3.4.1 Överväganden kring använd litteratur 

De teoretiska utgångspunkterna som beskrivits i kapitel 2 kommer i 
huvudsak från tre olika forskningsområden, relationsmarknadsföring, CRM 
och organisationsteoretisk litteratur om kunskap och lärande. De teoretiska 
utgångspunkterna har tagits i relationsmarknadsföringen vilket också var 
grunden till en stor del av min förförståelse inför starten av det här projektet. 
I och med att projektet ingick i Umeå universitets företagsforskarskola var 
ramverket för projektet CRM vilket således blev en andra distinkt teoretisk 
hemvist. Som beskrivits är dock CRM-litteraturen och RM-litteraturen 
besläktad även om CRM, som beskrivits och kritiserats, fokuserat till stor del 
på de IT-infrastrukturella aspekterna av CRM.  

Utgångspunkterna i CRM-litteraturen var Storbacka och Lehtinens (2000) 
bok om CRM influerad av RM, samt oktobernumret av Journal of Marketing 
från 2005, som var ett specialinriktat nummer på CRM. För att få en 
överblick över området var även de två litteraturgenomgångarna av Ngai 
(2005) och Kevork och Vrechopoulos (2009) värdefulla i ett initialt skede 
när jag behövde få en överblick över den aktuella forskningen. För att hålla 
mig uppdaterad på litteratur under studiens gång har jag regelbundet gjort 
databassökningar efter CRM-litteratur eftersom forskning om CRM, givet 
hur jag sett fältet, inte haft någon tydlig hemvist i någon eller några specifika 
tidskrifter. Den använda CRM-litteraturen har någon form av utgångspunkt i 
kundrelationer och kundorientering. Den forskning som dedicerat och 
specialiserat inriktat sig på tekniska funktioner kring databaser och 
informationssystem, som delvis kan anses höra hemma inom informatiken 
har beaktats men har inte haft någon framstående roll i den här 
avhandlingen. Anledningen till detta var den inriktning som studien ganska 
snart efter påbörjandet tog vilket till stor del berodde på mitt intresse för 
kundrelationer och dess dynamik och den förståelse för CRM-forskningen 
som jag tidigt fick.  
 
Angående litteraturen om relationsmarknadsföring bör en särskild 
kommentar göras kring skillnaden mellan B2B- och B2C-litteratur. ”Den 
nordiska skolan”, den så kallade Service Management litteraturen har 
mestadels studerat B2C-relationer och utifrån ett nordiskt perspektiv. Att 
grunda mig på författare som Grönroos, Gummesson och Holmlund vid 
beskrivning och definiering av relationsbegreppet var därför relevant trots 
att avhandlingen fokuserar på B2B-relationer. B2B-relationer har ofta 
studerats inom nätverket IMP (Industrial Marketing and Purchasing Group), 
i forskningen kallad IMP-gruppen. Denna litteratur har varit betydelsefull, 
men jag har, till skillnad från tidigare studier inte antagit det ena (nordiska 
skolan) eller det andra (IMP) perspektivet utan valt att fritt flytta mig mellan 
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de två litteraturströmmarna. Detta har även gjorts i tidigare studier vilket 
Holmlunds forskning (se t.ex. Holmlund 1997; Holmlund 2004) 
exemplifierat. Det finns två huvudsakliga orsaker till detta. För det första har 
tidigare forskning inom CRM inte gjort större skillnad på B2B- eller B2C-
litteratur vilket delvis kan ses som en brist inom det området. För det andra 
så har jag fokuserat på interaktioner i dyadiska B2B-relationer, ett 
perspektiv som jag gjorde bedömningen att båda forskningsströmmarna var 
intressanta och relevanta.  
 
Litteraturen om kunskap och lärande tillkom senare under forsknings-
projektet vilket också kommenteras i avsnitt 3.8. Inspiration till dessa 
forskningsområden och den inledande förståelsen för de nämnda fick jag 
genom den forskning som studerat lärande om kundrelationer och den 
litteratur dessa forskare använt. En djupare förståelse fick jag genom en kurs 
i organisatoriskt lärande på forskarutbildningen där majoriteten av den 
använda litteraturen ingick som kurslitteratur.  

3.5 Praktiskt genomförande - Val av fallföretag och 
empirisk arena 

Valet att studera ”hur en B2B-organisation arbetar med CRM för att lära om 
sina kundrelationer” har gjorts utifrån tre överväganden. För det första, mitt 
eget intresse för CRM, kundrelationer, samt hur organisationer arbetar med 
CRM för att lära om sina kundrelationer. För det andra, ett stort, både 
teoretiskt och praktiskt behov av ökad förståelse för hur organisationer 
arbetar med CRM samt hur lärande om kundrelationer sker i B2B-
organisationer. Det tredje baserar sig på min forskarutbildning och den 
finansiering som möjliggjort den här avhandlingen och haft en avgörande 
betydelse för val av fallföretag. 

Den här avhandlingen grundas på en empirisk studie om en organisation i 
revisions- och rådgivningsbranschen som strax innan den här studiens start, 
påbörjade en större organisatorisk förändring med ett uttalat syfte att bli 
mer kund- och marknadsorienterad. Organisationen som utgör fallet i den 
här avhandlingen kallas fortsättningsvis för Revisionsbyrån.  
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Empiriinsamlingen på plats hos Revisionsbyrån har möjliggjorts av att 
avhandlingsprojektet genomförts inom ramen för Umeå universitets 
företagsforskarskola13.  

Utgångspunkten för projektet från Revisionsbyråns sida handlar främst om 
hur CRM som strategisk ansats för en mer kundorienterad organisation kan 
integreras i den ordinarie verksamheten, samtidigt som mitt akademiska 
intresse fokuserar på behovet av att förstå hur organisationers arbetar med 
CRM för att lära om kundrelationer. Genom företagsforskarskolan har 
möjligheterna att lära känna den studerade organisationen väl varit goda. 
Samarbetsprojektet har också givit mig möjlighet att vara med och påverka 
urvalsprocessen på en rad olika sätt vilket diskuteras mer i avsnitt 3.6. 
Kortfattat har jag haft påverkan och inflytande över vilka kontor, vilka 
arbetsgrupper och vilka personer inom dessa arbetsgrupper som jag har 
velat studera, baserat på den frågeställning och de syften som jag formulerat 
i den här avhandlingen.  

För att inte uppfattas som ”en främling” har introducerande möten med de 
personer som deltagit i de aktiviteter som ska studeras hållits. De 
introducerande mötena har bidragit till att hantera den potentiella 
problematiken med att få individers intresse och delaktighet i studien. 
Mötena har varit direkt kopplade till studien där jag initialt berättade om 
syftet med projektet. En annan sorts möten behandlade den löpande 
forskningsprocessen. Dessa möten har innehållit avrapporteringar, samt 
hållit seminarier med de grupper som jag studerat. Syftet med dessa möten 
har varit att de inblandade personerna ska känna att jag är intresserad av 
helheten och inte bara enskilda händelser. 

Båda kategorierna av möten bidrog till min förförståelse för Revisionsbyråns 
verksamhet samt att min roll som forskaren avdramatiserades. För mig 
kändes det tidigt viktigt att lära mig förstå språket, dvs. de vardagliga 
samtalen vilket understryks av Spradley (1979). Med språk menar Spradley 
(1979) i det här fallet både den interna vokabulär och den hierarkiska 
vokabulären, exempelvis titlar eller grupp- organisationsstruktur, som är 
unika eller karaktäriserar den studerade kontexten. Jag fokuserade 
                                                             
13 Projekt inom Umeå universitets företagsforskarskola innebär att en extern organisation (i 
den här avhandlingen Revisionsbyrån) tillsammans med forskare initierar ett projekt där en 
forskarstuderande sedan rekryteras och genomför forskningsprojektet. Projekt inom Umeå 
universitets företagsforskarskola innebär att en extern organisation (i den här avhandlingen 
Revisionsbyrån) tillsammans med forskare initierar ett projekt där en forskarstuderande sedan 
rekryteras och genomför forskningsprojektet. Företagsforskarskolan initierades 2008 på Umeå 
universitet och är en del av European University Associations (EUA) projekt kallat ”DOC-
CAREERS II”. 
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exempelvis på hur mina kontaktpersoner diskuterade CRM på olika sätt, 
samt hur deras uppfattningar kring kundorientering tog sig uttryck i de 
initiala mötena.  

Språkbruket som akademiker och icke-initierad i den dagliga verksamheten 
upptäckte jag skiljde sig en del från det språk som kontaktpersonerna 
använde. Under de möten som hade karaktären av avrapportering eller 
seminarier presenterade jag därför studien anpassat till åhörarna och utifrån 
den praktiska relevansen. Presentationerna har exempelvis inte fokuserat på 
lärande om kundrelationer, utan mer på vad CRM är ur ett akademiskt och 
ett tillämpat perspektiv, vilket jag tidigare beskrivit kan skilja sig från hur 
exempelvis CRM-leverantörer marknadsför sina IT-lösningar. Denna taktik, 
dvs. att delvis anpassa språkbruket, upplevdes positivt då jag fick 
uppfattningen att de personer jag presenterat studien för uppfattar studien 
och dess resultat som konkreta och användbara. 

Den första tiden av projektet spenderades dels med de teoretiska 
frågeställningarna, dels med att skapa en grundläggande förståelse för 
Revisionsbyrån och dess verksamhet. Jag genomgick exempelvis 
Revisionsbyråns utbildning för nyanställda, vilket gav mig en förståelse för 
organisationens visioner och mål, men även för de utmaningar som byrån 
vid studiens början stod inför med bland annat avskaffandet av 
revisionsplikten som bakgrund. Jag intresserade mig för det som sades 
under ett seminarium på introduktionsutbildningen, där jag såg klara 
kopplingar till mina forskningsintressen nämligen relationsmarknadsföring 
och CRM. Eftersom möjligheten att studera en faktisk implementering, som 
innehöll både omorganisering i arbetsgrupper och implementering av ett 
CRM-system fanns, bidrog alltså de första mötena mycket till min förståelse 
för behovet av att förstå hur CRM praktiskt används i organisationer och hur 
organisationer drar nytta av CRM, vilket senare formulerades till ”lärande 
om kundrelationer”.  

Den personliga närvaron är som tidigare beskrivits en förutsättning för att 
kunna få kunskap om arbetet med informations- och kunskapsdelning och 
hur detta pågår i organisationen. Halinen och Törnroos (2005) menar att en 
god access är nödvändig för att uppfylla en fallstudies syfte. Accessen 
underlättas i den här studien genom Revisionsbyråns engagemang i Umeå 
universitets företagsforskarskola. Deras aktiva intresse har underlättat 
accessen och även bidragit till större möjligheter gällande val av 
undersökningsmetoder och urval av respondenter.  

Vid uppstarten för forskningsprojektet och den här studien fick jag träffa 
min kontaktperson Ingrid som fungerat som dörröppnare och bollplank 
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under hela forskningsprocessen och som också funnits med och diskuterat 
val av informanter. Andra viktiga personer som fungerat som dörröppnare 
och som legitimerat min studie och min närvaro är Isabella och Anna på 
Huvudkontoret, som båda varit viktiga i den mer formella delen av 
empiriinsamlingen. På Lokalkontoret har Lina och Jessica haft samma roller 
och även varit de personer som efter Ingrid varit med längst i processen att 
genomföra den här studien. Det har varit en stor fördel att ha Ingrid att 
vända mig till för att ställa praktiska frågor som rör min studie, eller för att 
hitta lämpliga personer på Revisionsbyrån att kontakta. Kontaktpersonen 
fungerar som en ”dörröppnare” och referensperson i möten med nya 
människor inom Revisionsbyrån och betydelsen av att ha en kontaktperson 
”på fältet” understryks av flera forskare som menar att detta underlättar 
forskarens arbete på många sätt (se t.ex. Fontana och Frey 2000). Bovik 
(2004) och Isberg (2006) menar att en kontaktperson även är viktig vid 
diskussioner kring access och sekretess, där forskaren kan hänvisa till den 
personen.  
 
Även om access är en central förutsättning för en fallstudie och Ingrid, 
Isabella, Lina och Jessica i sina roller som kontaktpersoner underlättat för 
mig, finns det potentiella nackdelar och risker med möjligheten att via så 
kallade dörröppnare få access. En potentiell risk som betonas av Bovik 
(2004) samt Denzin och Lincoln (2003) berör problematiken att 
dörröppnaren endast öppnar för den studerade organisationen ”lämpliga” 
dörrar för forskaren och att därigenom aktivt eller passivt undanhåller 
information som skulle kunna intressera forskaren.  
 
Jag har studerat tre specifika grupper och har haft access till att kontakta alla 
medarbetare som ingått i dessa tre grupper. I de tre grupperna har urval 
gjorts som begränsat antalet studerade grupper och individer. Godkännande 
att studera dessa tre grupper på de två arenorna (kontoren) har givits av 
mina kontaktpersoner. Valet av dessa tre grupper föregicks av öppna 
diskussioner mellan mig och kontaktpersonerna där jag tilläts komma med 
konkreta förslag på vilken typ av medarbetare och kundrelationer som var 
intressanta för min studie.  
 
Dörröppnarnas ageranden och legitimerande av min närvaro i 
organisationen förenklade mitt arbete att få acceptans på propåer om 
intervjuer och mötesobservationer. Det förenklade också mitt arbete att få ta 
del av interna styrdokument om de olika arenorna, eftersom jag genom 
dörröppnarna enklare kunnat motivera varför jag ansett att behovet av viss 
dokumentation varit nödvändigt. Bovik (2004) menar att det finns en 
potentiell problematik med att genomföra ett forskningsprojekt på plats på 
ett företag och nämner identifikation som en risk. Författaren menar att 
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forskaren löper en risk att bli för involverad i den studerade organisationen, 
istället för att uppfylla syftet med forskningen, nämligen att kritiskt granska, 
eller söka förståelse för teoretiska spörsmål i en praktisk kontext. Trots 
risken att bli påverkad av organisationen, dörröppnarna och de grupper och 
individer jag träffat anser jag att fördelarna överväger nackdelarna.  

3.6 Urvalsprocessen  
Urvalet till empiriinsamlingen kan delas in i tre huvudsakliga kategorier. Det 
första valet som gjordes var att välja de arenor som skulle studeras. Det 
andra valet handlade om vilka arbetsgrupper på arenorna som skulle 
studeras och det tredje valet handlade om vilka personer i dessa grupper som 
skulle väljas ut för att tillfrågas om ett engagemang i empiriinsamlingen. 
Dessa val presenteras i de två kommande avsnitten 3.7.1 Arena 1 och 3.7.2 
Arena 2.  
 
Revisionsbyrån har verksamhet på olika platser i Sverige. I den här studien 
har byråns huvudkontor (Huvudkontoret) och ett lokalkontor 
(Lokalkontoret) studerats. Revisionsbyrån är uppdelad i tre huvudsakliga 
affärsområden; revision, rådgivning och skatterådgivning.  
 
Att Huvudkontoret skulle bli en av de arenor som valdes ut för 
datainsamlingen stod klart tidigt. Detta eftersom planeringen för och 
implementeringen av CRM-systemet genomfördes i samband med en stor 
riktad satsning, där Revisionsbyrån etablerade en key-accountgrupp (KA-
gruppen) för att arbeta mot de stora organisationer som är klienter hos 
Revisionsbyrån. Detta gjorde att Huvudkontoret skulle vara en arena där 
empiriinsamling skulle genomföras. Dessutom skedde också en rad andra 
organisatoriska förändringar som jag i detta läge ansåg intressanta att 
inkludera i studien, nämligen implementeringen av speciella key-
accountteam. Således gjordes det första valet här. Fördelen med att studera 
Huvudkontoret var, förutom att det som ovan nämnts, att jag på 
Huvudkontoret upplevde att jag var nära företagsledningen och genom mina 
kontaktpersoner kunde få en god förståelse över hur arbetet med CRM skulle 
över tid vidareutvecklas och gälla samtliga Revisionsbyråns kontor i Sverige. 

Det andra stora valet gjordes för att bättre kunna återspegla och besvara 
frågan ”Hur arbetar en B2B-organisation med CRM för att lära om sina 
kundrelationer”. Revisionsbyrån arbetar med många olika typer av 
kundrelationer och för att fånga det arbetet ville jag även studera ett av 
Revisionsbyråns lokalkontor. Lokalkontoret valdes för att det utsetts till 
pilotkontor för användning av CRM-systemet.  
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Valet att inkludera två kontor var således för att kunna studera olika typer av 
kundrelationer, allt från stora multinationella klienter, till småföretag och 
enskilda firmor.  

3.6.1 Arena 1 - Huvudkontoret 

På Huvudkontoret finns Revisionsbyråns avdelning för affärsutveckling som 
Isabella är ansvarig för. Dessutom finns speciella avdelningar för någonting 
som på Revisionsbyrån kallas för branschsatsning. Denna innebär att 
personer med specialkompetens inom en viss bransch, exempelvis energi, 
arbetar tillsammans med klienter som klassificeras in i den branschen. 
Klassificeringarna görs av personer på Revisionsbyråns 
affärsutvecklingsavdelning.  

KA-gruppen har en ledningsgrupp som Isabella ansvarar för. I gruppen ingår 
Anna, som tillhör affärsutvecklingsavdelningen och ansvarar för den interna 
marknadsföringen på Revisionsbyrån med inriktning på kunskapsarbete 
(knowledge management). Det är denna grupp som valt ut vilka av 
Revisionsbyråns kunder som ska klassificeras som key-account, samt hur 
sammansättningen av individer i key-accountteamen ska se ut. KA-gruppen 
har möten kvartalsvis tillsammans med ledningen där Isabella är ansvarig. 
Dessa möten har en stor roll i key-accountteamens verksamhet då de bland 
annat är tillfälle för reflektion och diskussion om arbetet i key-
accountteamen. Key-accountteammedlemmarna är bland de första 
personerna på Revisionsbyrån som ska arbeta med CRM-systemet i sitt 
dagliga arbete.  

Key-accountteamen är sammansatta av personer från olika affärsområden. 
Det innebär att individer från de tre affärsområdena arbetar tillsammans 
med projekt som rör en specifik bransch eller en specifik klient. I teamen 
finns tre fördefinierade roller, teamledare, driver och koordinator, som 
bestämts av key-accountgruppens ledningsgrupp, där Isabella ingår. I 
Revisionsbyråns interna styrdokument för KA-gruppen finns 
rollbeskrivningar Det finns också en fjärde roll, som kallas för 
affärsområdesansvarig. Den innebär att den person som representerar ett av 
de tre affärsområdena har särskilt ansvar för de tjänsteleveranser som faller 
inom affärsområdet, men också för att analysera och identifiera 
affärsmöjligheter för teamet inom det specifika affärsområdet. 

Den första av de tre rollerna är teamledaren. Teamledaren är den person 
som har det övergripande ansvaret för teamet, både externt och internt. 
Revisionsbyrån har en struktur där en medarbetare tillskrivs ansvaret som 
klientansvarig. För de klienter som köper revision är denna person oftast den 
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ansvarige, eller påskrivande revisorn. Om klienten inte köper 
revisionstjänster, men däremot köper rådgivnings- och eller 
skatterådgivningstjänster är den klientansvarige medarbetaren oftast en 
person som arbetat länge med den aktuella klienten och har etablerade och 
goda kundrelationer. Teamledaren för key-accountteamen är ofta den här 
personen, vilket också stipuleras i de interna styrdokumenten. Teamledaren 
är således, i enlighet med Revisionsbyråns titelhierarki, en senior 
medarbetare som ofta har titeln partner, dvs. delägare.  

Den andra av de tre definierade rollerna i key-accountteamen är drivern. 
Drivern är enligt Revisionsbyråns interna dokument den person som internt 
ska ansvara för teamets utveckling, att CRM-systemet används och att 
teamen arbetar proaktivt för att utveckla sina kundrelationer. 
Uppgiftsmässigt skiljer sig driverns uppgifter inte så mycket från 
teamledarens, förutom ansvaret gentemot klienten. Under möten med key-
accountgruppen beskrivs ofta drivern som den person som ska driva teamet 
och utveckla kundrelationer för att öka teamens försäljning till klienten. 
Drivern och teamledaren ska ha ett tätt samarbete.  

Den tredje rollen som är fördefinierad i alla key-accountteam är 
koordinatorn. Koordinatorn är, enligt de interna styrdokumenten, en junior 
medarbetare enligt Revisionsbyråns titelhierarki med en särskild kompetens 
eller speciellt intresse för den aktuella klienten. En junior medarbetare har 
inte arbetat lika länge på Revisionsbyrån, alternativt att koordinatorn inte 
hade en i Revisionsbyråns hierarki befattning som medgav dem att ha 
grupp- eller klientansvar. Enligt styrdokumenten är koordinatorns uppgift 
att stötta drivern i det interna utvecklingsarbetet med teamen och även 
ansvara för att information läggs in och uppdateras på rätt sätt i CRM-
systemet.  
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Figur 3 KA-gruppens struktur 

I KA-gruppen ingick initialt ett femtontal team. I figur 3 visas en översikt av 
KA-gruppen. I den här studien ingår åtta key-accountteam. Fyra av de valda 
teamen är så kallade revisionsklienter, vilket innebär att teamens 
huvudsakligen levererar revisionstjänster till klienten. De andra fyra teamen 
har fokus på rådgivnings- och skatterådgivningstjänster. Eftersom jag i den 
här studien försöker besvara ”hur en B2B-organisation arbetar med CRM för 
att lära om sina kundrelationer” var uppdelningen med fyra team från 
vardera kategorin intressant, dels för att se om det finns skillnader mellan 
dem beroende på karaktären på kundrelationen, dels för att få en bredare 
bild av hur olika typer av tjänsteleveranser påverkar lärandet om 
kundrelationer. 

Inledningsvis diskuterades i samråd med Ingrid och Isabella möjligheterna 
att studera key-accountteamens arbete över tid för att kunna se hur 
användningen av CRM påverkar lärande om kundrelationer. Jag ville vara 
med på mötena i KA-gruppen för att skapa förståelse för hur arbetet med 
key-accountteamen gick till och hur CRM användes i KA-gruppen. 
Diskussionerna om vilka av key-accountteamen som skulle vara med i 
studien fördes med Ingrid och Isabella. Urvalet av team började med att jag 
kontaktade samtliga teamledare via e-post eller telefon. Eftersom jag träffat 
alla teamledare på ett av KA-gruppens kvartalsmöten innan jag skickade ut 
förfrågningar om medverkan i min studie upplevde jag att det underlättade 
processen att komma i kontakt med teamledarna som alla är erfarna 
revisorer eller konsulter och som återfinns högt upp i Revisionsbyråns 
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hierarki. Jag kontaktade de ansvariga teamledarna och fick direkt positiva 
svar från sju personer. Därför kontaktades ytterligare ett team där jag senare 
fick accept så att det totala antalet team skulle vara 8 och förhållandet 
mellan de revisionsdominerande och de rådgivningsdominerande skulle vara 
50/50, samt att jag skulle få vara med och observera teamen under år 3 och 
våren år 4. Sammanlagt har jag varit med på tre möten med alla åtta team 
och i två team har jag varit med på fyra möten (se tabell 3). Flertalet av 
mötesobservationerna med key-accountteamen har gjorts på plats, men 
några har skett via telefon (se tabell 5), eftersom resten av teamet kommit 
överens om att de skulle genomföra mötet som telefonmöte på grund av 
olika anledningar, exempelvis hur teamet var sammansatt vilket framgår i 
nästkommande kapitel. Ett tag in i studien, efter att har varit med på en rad 
teammöten, gjorde jag valet att observera varsitt möte i de två nätverken, 
driver- och koordinatornätverken. Dessa möten är dedicerade för de 
individer som innehar rollerna driver och koordinator och initierades för att 
individer med samma roller skulle få möjlighet att dela erfarenheter kring 
sina specifika roller.  

Urval av informanter från de olika teamen började med att jag ville intervjua 
två till tre personer i varje team beroende på hur teamsammansättningarna 
såg ut. Anledningen till detta var att jag ville intervjua de personer som 
innehade teamledar-, driver- och koordinatorrollerna då dessas 
arbetsuppgifter regleras i Revisionsbyråns interna styrdokument för key-
accountgruppen. Jag satte också upp som kriterium att intervjua 
teamledaren i alla team, eftersom denna person är ansvarig för teamets 
verksamhet. Dock lyckades jag inte med detta då tre teamledare tackade nej 
till intervju med tidsbrist som skäl. Jag ansåg trots allt att efter genomförda 
mötesobservationer i de berörda teamen och intervjuerna med drivers för 
nämnda team att informationen jag fått var tillräcklig. Anledningen till att 
jag ville intervjua drivers var förutom ovan nämnda argument att drivers 
ansvarar för att leda teammötena och också ansvarar för att engagera och 
motivera de andra medlemmarna.  

Tre personer ur varje key-accountteam har intervjuats, men deras roller har 
varierat beroende på teamens sammansättning och på vilka personer som 
kunnat ställa upp på intervju (se tabell 5 för sammanställning av intervjuer 
för båda kontoren). Jag intervjuade samtliga åtta drivers och fem 
koordinatorer. Koordinatorrollen var inte tillsatt i tre av teamen och de 
andra teammedlemmarna turades om att lösa koordinatorns uppgifter. Jag 
genomförde också intervjuer med en rad andra teammedlemmar. Dessa 
tillfrågades allteftersom jag i samband med mötesobservationerna upptäckte 
att de hade en särskilt viktig roll i teamen, antingen genom sin personlighet 
eller sin kompetens, i någon för tillfället viktig fråga för teamet.  
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Bland de teammedlemmar som valdes ut för intervjuer för den huvudsakliga 
empiriinsamlingen accepterade en majoritet min förfrågan. De som avböjde 
min förfrågan hänvisade oftast till tidsbrist, närstående deadlines, pågående 
projektleveranser eller resor. Ingen av de avböjande informanterna tackade 
uttryckligen nej på grund av ointresse. Detta såg jag som en fördel och gav 
mig känslan av att informanterna var intresserade att delta i min studie och 
att de då skulle vara mer benägna att dela med sig av information än någon 
som visat ointresse. Att vissa personer tackade nej medförde att jag istället 
tillfrågade andra personer i det aktuella teamet. I två fall medförde det också 
att jag genomförde intervjuer med personer som hade roller i flera team. I 
dessa fall var jag noggrann med att betona att de frågor som rörde teamens 
arbete endast handlade om det specifika teamet och inte de övriga team som 
informanten var delaktig i.  
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Team Typ av möte Tidsomfattning 

Team 1 Ordinarie teammöte Personlig närvaro, ca 90 min 

Uppstartsmöte för 
verksamhetsåret 

Personlig närvaro, ca 120 min 

Teammöte med 
specialistkollegor på annat 

kontor 

Telefonmöte, ca 90 min 

Team 2 Ordinarie teammöte – fokus 
revision 

Personlig närvaro, ca 90 min 

Teammöte med utländskt team Telefonmöte, ca 120 min 

Ordinarie teammöte Personlig närvaro, ca 90 min 

Ordinarie teammöte Telefonmöte, ca 45 min 

Team 3 Uppstartsmöte för 
verksamhetsåret 

Personlig närvaro, ca 4 timmar 

Ordinarie teammöte Personlig närvaro, ca 60 min 

Ordinarie teammöte Personlig närvaro, ca 60 min 

Team 4 Ordinarie teammöte Personlig närvaro, ca 60 min 

Ordinarie teammöte Telefonmöte, ca 60 min 

Ordinarie teammöte  Personlig närvaro, ca 90 min 

Team 5 Ordinarie teammöte Personlig närvaro, ca 60 min 

Teammöte med utländskt team Telefonmöte, personlig närvaro, 
ca 90 min 

Ordinarie teammöte Telefonmöte, ca 60 min 

Team 6 Ordinarie teammöte Personlig närvaro, ca 45 min 

Teammöte, ny driver Telefonmöte, ca 90 min 

Ordinarie teammöte, planering 
inför nytt verksamhetsår 

Personlig närvaro, ca 90 min 

Team 7 Ordinarie teammöte Personlig närvaro, ca 60 min 

Ordinarie teammöte Personlig närvaro, ca 90 min 

Utvidgat teammöte Telefonmöte, ca 120 min 

Ordinarie teammöte Personlig närvaro, ca 60 min 

Team 8 Sista teammöte innan årsslut Personlig närvaro, ca 120 min 

Ordinarie teammöte Telefonmöte, ca 60 min 

Ordinarie teammöte Telefonmöte, ca 60 min 

Kvartalsmöten KA-gruppen Avslutningsmöte verksamhetsår Personlig närvaro, ca 60 min 

Upptaktsmöte verksamhetsår, 
fokus försäljning 

Personlig närvaro, ca 4 timmar 

Kvartalsmöte, jag höll en 
presentation, avrapportering 

Personlig närvaro, ca 90 min 

Kvartalsmöte Personlig närvaro, ca 60 min 

Drivernätverk Ordinarie nätverksmöte Personlig närvaro, ca 90 min 

Koordinatornätverk Ordinarie nätverksmöte Personlig närvaro, ca 120 min 

Tabell 3 Översikt mötesobservationer Huvudkontoret  
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3.6.2 Arena 2 - Lokalkontoret 

Lokalkontoret är, jämfört med andra kontor på Revisionsbyrån, relativt stort 
och har ca 70 medarbetare. På Lokalkontoret drivs verksamhet i alla 
Revisionsbyråns affärsområden, revision, rådgivning och skatterådgivning, 
men det finns ingen specialiserad avdelning inom avancerade konsult- och 
skatterådgivningstjänster som på Huvudkontoret. I de fall som kunder till 
Lokalkontoret efterfrågar dessa tjänster så använder medarbetarna på Lokal-
kontoret kollegor från andra kontor, däribland Huvudkontoret. På Lokal-
kontoret finns heller ingen avdelning för affärsutveckling som på Huvud-
kontoret utan en av medarbetarna är ansvarig för att tillsammans med 
representanter från andra lokalkontor utarbeta strategier i samarbete med 
de ansvariga på Huvudkontoret. 

På Revisionsbyråns samtliga lokalkontor sker ett arbete som syftar till att 
skapa nya kunder till Revisionsbyrån varför olika grupper inriktade på 
försäljning bildas på lokalkontoren. En övergripande anledning till bildandet 
av säljgrupper var att Revisionsbyrån centralt ville koncentrera 
försäljningsarbetet till nya kunder för att på ett enklare och mer strategiskt 
sätt kunna följa upp och koordinera marknadsföringsaktiviteter, exempelvis 
rikta in sig på olika branscher, eller olika typer av företag eller 
organisationer, som exempelvis större eller mindre aktiebolag, eller enskilda 
firmor. En annan anledning är den förändrade konkurrenssituation som 
avregleringen av revisionsplikten medför. Under introduktionsdagarna för 
nyanställda i september år 1 diskuterades den potentiella risk som 
avregleringen medför i form av att alla revisionsbolag i Sverige riskerar att 
tappa klienter. 

Som ett led i Revisionsbyråns övergripande arbete att bli mer 
kundorienterade och stärka befintliga kundrelationer startades också en 
specifik satsning på särskilt viktiga kunder på lokalkontoren. Denna satsning 
har likheter med KA-gruppen på Huvudkontoret men med skillnaden att 
lokalkontoren själva väljer ut existerande klienter som är viktiga att 
bibehålla relationen med. Satsningen kallas på Revisionsbyrån för 
förtroendesatsningen. De kunder som av varje lokalkontor väljs ut till att 
ingå i förtroendesatsningen (förtroendeklienter) tilldelas en ansvarig person 
(förtroenderådgivare) som har etablerad kontakt med förtroendeklienten, 
men enligt de interna dokumenten behöver personen inte vara den som är 
huvudansvarig för tjänsteleveransen till kunden. 

Studien inleddes med att jag tillsammans med Ingrid besökte Lokalkontoret. 
De första mötena handlade liksom på Huvudkontoret om att förstå hur 
vardagen på kontoret såg ut och förklara för kontorschefen Carola vad jag 
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ville genomföra för typ av studie. Kort efter jag varit med på 
introduktionsutbildningen av nyanställda i Stockholm gjorde jag också 
under en vecka praktik på Lokalkontoret med syfte att lära mig hur det 
dagliga arbetet fungerade och även kunna få uppslag till vilka grupper och 
individer på Lokalkontoret som arbetade med sådana kundrelationer som 
jag ville studera. Dessa dagar följdes av diskussioner med kontorschefen om 
hur studien praktiskt skulle genomföras och det bestämdes att studien skulle 
fokusera på de organisationsförändringar som Revisionsbyrån initierat 
centralt och hur dessa tog sig uttryck på Lokalkontoret.  

I diskussionerna om intressanta grupper att studera hade jag som 
utgångspunkt att gruppen eller grupperna skulle ha koppling till 
implementeringen av CRM för att de skulle vara relevanta att studera. 
Kopplingen till CRM-implementeringen var central för att kunna besvara 
frågeställningen. Tidigt under processen träffade jag Jessica som arbetar 
med Lokalkontorets säljaktiviteter och är en av få som när 
empiriinsamlingen startar är familjär med och använder CRM-systemet i sitt 
dagliga arbete. Utifrån diskussioner med Jessica om CRM och säljaktiviteter 
kom jag fram till att den första gruppen jag ville studera skulle vara den 
grupp som i den här studien kallas för ”säljgruppen”.  

Säljgruppen leds först av Jessica som tillsammans med Johanna är de två 
medarbetare på Lokalkontoret som arbetar med försäljning till nya klienter. 
Under studiens gång får Jessica delvis andra arbetsuppgifter och ansvaret 
för säljgruppen tas över av Johanna. Antalet individer i säljgruppen varierar 
under studiens gång eftersom ingen av de individer som vid olika tillfällen 
ingår i säljgruppen har någon större andel av sin tjänst i säljgruppen. Som 
mest är det fyra till fem individer inblandade i försäljningsaktiviteterna 
medan det i andra perioder, beroende på hur mycket försäljningsaktiviteter 
som gruppen har, bara är Jessica och Johanna som arbetar med försäljning 
som huvudsyssla.  

Säljgruppen är den första av två grupper som studerades på Lokalkontoret. 
Gruppen valdes ut till stor del på grund av det faktum att min studie handlar 
om arbete med CRM, där CRM-system, oavsett syn på CRM är centrala. De 
inledande samtalen med Jessica och hennes roll som ansvarig för 
försäljningsaktiviteter till nya klienter på Lokalkontoret, där CRM-systemet 
användes, gjorde att jag kände att säljgruppen skulle vara intressant. En 
orsak och som inspirerade mig tidigt under den här forskningsprocessen var 
hur CRM-system praktiskt används i organisationer. En ytterligare 
anledning till varför säljgruppen valdes ut är det faktum att kundrelationer i 
initieringsprocessen antas utvecklas snabbare än relationer i 
bibehållandefasen, vilket var något som inspirerade mig tidigt i 
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forskningsprocessen. Jessicas eget intresse för CRM och för att vara en del av 
studien var också en orsak till att säljgruppen valdes ganska omgående efter 
de första samtalen. 
 
Senare under processen sökte jag en ytterligare grupp att studera på 
Lokalkontoret. I diskussioner, jag hade då redan introducerats till KA-
gruppen på Huvudkontoret, fick jag reda på att en grupp bildats för att aktivt 
arbete med Lokalkontorets viktigaste klienter. Gruppen var en del av 
Revisionsbyråns förtroendesatsning och kallas i den här studien för 
”förtroendegruppen”. Förtroendegruppen valdes för att den i syfte hade 
likheter med KA-gruppen, dvs. att arbete med att försöka stärka relationer 
till befintliga nyckelunder var fokus. Dessutom har förtroendegruppen 
liknande syfte och strategi som de andra processer som jag följer i den här 
studien, nämligen kundorientering och utveckling av befintliga 
kundrelationer.  
 
Jag kom via den nya kontorschefen Lina i kontakt med Ylva som är ansvarig 
för förtroendegruppen och under ett samtal på Lokalkontoret förklarade jag 
varför jag ansåg gruppen intressant att studera. Ylva förklarade att gruppen 
var nystartad och att de inte hade hittat riktiga former för arbetet men att jag 
kunde få vara med på mötena. Att jag var med nästintill från början i 
förtroendegruppen kan ha både för- och nackdelar. Den stora fördelen som 
jag anser är att jag under den tid jag var med på gruppens möte kunde 
observera gruppens arbete från början. En viss nackdel är att gruppen initialt 
fokuserade mycket på former och arbetssätt, något som jag då funderade 
mycket över, men som senare kom att bli en intressant del av den här 
studien.  
 
De individer som ingår i förtroendegruppen kallas i den här studien för 
förtroenderådgivare. Dessa individer har olika professioner på Lokalkontoret 
med det gemensamma att det är de som är den ansvarige medarbetaren för 
den specifika klient som valts ut att ingå i förtroendegruppen. Förtroende-
rådgivarnas roller och förväntade arbetsuppgifter regleras i interna 
styrdokument som gäller för alla Revisionsbyråns förtroendeklienter. 
Gruppen består under studiens gång av mellan 10 och 14 medlemmar. Detta 
beror av att en del klienter tillkommer och en rad andra väljs bort ur 
förtroendegruppen av olika anledningar, exempelvis att förtroende-
rådgivaren inte längre ville ha den rollen och någon ersättare inte kunde 
finnas.  
 
I de interna dokumenten finns noterat att förtroendegrupper bör ses 
månadsvis för att kunna följa upp verksamheten, utöka eller minska antalet 
förtroendeklienter och att förtroenderådgivarna ska kunna dela erfarenheter. 
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De ska dessutom genomföra tre särskilda förtroendemöten med sina klienter 
per år. Fokus under dessa möten ska inte vara på den ordinarie 
tjänsteleveransen utan fokusera på att, i interaktion med klienterna, 
identifiera affärsmöjligheter i syfte att försöka sälja mer omfattande, eller 
ytterligare tjänster till klienterna.  
 
Under studiens gång sker en större förändring för affärsområdet som 
hanterar redovisning och tjänster kopplade till redovisning. Det 
övergripande målet med förändringen handlar om att utveckla 
kundrelationerna med dessa klienter. På Lokalkontoret utgör redovisnings-
tjänsterna en stor del av det dagliga arbetet, delvis på grund av det stora 
antalet till storleken (omsättning) mindre klienter. Förändringen innebär att 
de redovisningskonsulter som tidigare arbetat med löpande redovisning nu, 
genom att forma arbetsteam, ska kunna frigöra tid för att kunna arbeta mer 
proaktivt gentemot kunden och på så sätt agera mer kundorienterat. I den 
här studien är arbetet med formandet av redovisningsteam inte studerat i 
detalj men hela förändringsprocessen påverkar de två grupper som studeras 
på Lokalkontoret, varför förändringen är en viktig kontextuell aspekt. 

I säljgruppen genomförde jag tre mötesobservationer på gruppens ordinarie 
möten (se tabell 4). Ett av dessa möten var ett längre uppstartsmöte inför ett 
nytt verksamhetsår. De övriga två säljgruppmötena ägde rum på plats på 
Lokalkontoret i konferensrum, där det ena gången var fyra individer 
närvarande och den andra gången tre gruppmedlemmar närvarande. 
Säljgruppmedlemmarna träffas dock på mer informella möten betydligt 
oftare än så då de som beskrivs i nästkommande kapitel samarbetar i stor 
utsträckning med de försäljningsaktiviteter som ska genomföras.  

Förtroendegruppen följer jag under två perioder med fyra möten per period. 
Jag genomförde totalt åtta stycken mötesobservationer. Samtliga möten 
ägde rum på Lokalkontoret och var ca 30 minuter långa (se tabell 4). 
Anledningen till att observationerna gjordes vid två olika tillfällen var att jag 
på grund av andra åtaganden i mitt arbete inte kunde medverka på samtliga 
möten jag blev kallad till, samt att gruppen vid några tillfällen inte 
genomförde mötena på grund av att för många av gruppmedlemmarna var 
upptagna med andra arbetsuppgifter. Detta gjorde att det blev två tillfällen 
vilket jag inte bedömt försämra det material som jag samlat in. Jag upplevde 
istället att det var en fördel att följa förtroendegruppen under två perioder då 
jag fick tydligare insikt i de förändringar som skedde i gruppens arbete. Vid 
det andra tillfället upplevde jag dessutom att jag hade en större, både 
teoretisk och empirisk, förståelse även om den initiala avsikten hade varit att 
följa gruppen över en samlad tidsperiod.  
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Urvalet av informanter i de två grupperna gjorde på liknande sätt. I 
säljgruppen genomfördes intervjuer med Johanna, Jessica och Erika. Erika 
var, förutom Jessica och Johanna, den individ som arbetade mest med 
försäljning till nya klienter och som jag bedömde hade intressanta insikter 
att ge mig i förståelsen för hur säljgruppens arbete gick till. Dessutom 
använde Erika CRM-systemet i sitt försäljningsarbete vilket de andra 
individer som i perioder arbetade med försäljning inte gjorde. Under 
studiens gång hade jag dessutom flera mer orienterande samtal med både 
Johanna och Jessica eftersom de var uttryckligt intresserade av min studie 
och tog sig därmed oftast tid när jag hade funderingar och frågor om 
verksamheten.  

I förtroendegruppen genomfördes intervjuer med 12 av de 14 medlemmarna. 
En av intervjuerna var en mer orienterande gruppintervju som genomfördes 
innan period två av mötesobservationer skulle påbörjas. Resterande 11 
förtroenderådgivare kontaktades via e-post för att boka tid efter att jag i 
avslutningen på ett förtroendegruppmöte hade informerat om att jag ville 
göra intervjuer med dem. Två av förtroenderådgivarna tackade nej på grund 
av att de avsåg att gå ur förtroendegruppen med de klienter som de 
ansvarade för.  

Eftersom samtliga förtroenderådgivare främst hade andra arbetsuppgifter, 
som revisorer eller redovisningskonsulter, handlade intervjuerna en del om 
detta arbete också. Jag var dock noggrann att poängtera att mina specifika 
frågor handlade främst om förtroendegruppens arbete, men insåg också att 
det ibland kunde vara svårt att separera. Jag upplever dock inte det som 
någon större nackdel eftersom jag i utgångspunkterna för min studie inte 
hade några specifika grupper i åtanke utan var intresserad av hur lärande om 
kundrelationer sker, samt att jag i studien ville ”identifiera för revisions- och 
rådgivningsföretag centrala organisatoriska aspekter för användning av 
CRM” 
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Grupp Typ av möte Tidsomfattning  

Säljgruppen Ordinarie säljgruppsmöte Personlig närvaro, ca 90 min 

Uppstartsmöte verksamhetsår Personlig närvaro, ca 4 timmar 

Ordinarie säljgruppsmöte Personlig närvaro, ca 90 min 

Förtroende-
gruppen 

Ordinarie gruppmöte Personlig närvaro, ca 30 min 

Ordinarie gruppmöte Personlig närvaro, ca 30 min 

Ordinarie gruppmöte Personlig närvaro, ca 30 min 

Ordinarie gruppmöte Personlig närvaro, ca 30 min 

Ordinarie gruppmöte Personlig närvaro, ca 30 min 

Ordinarie gruppmöte Personlig närvaro, ca 30 min 

Ordinarie gruppmöte Personlig närvaro, ca 30 min 

Avslutningsmöte verksamhetsår Personlig närvaro, ca 90 min 

Tabell 4 Översikt mötesobservationer Lokalkontoret 

3.7 Genomförande av empiriinsamling 

I det här avsnittet beskrivs hur jag praktiskt genomförde observationer och 
intervjuer på Huvud- och Lokalkontoret. Valet av både mötesobservationer 
och intervjuer har presenterats kort tidigare och kopplar till den 
naturalistiska ansatsen som jag har i den här studien. Observationer och 
intervjuer är också vanligt förekommande metoder i studier av 
organisatoriska förändringsprocesser (jmf. Van de Ven och Poole 2005).  

3.7.1 Mötesobservationer för att observera lärande om 
kundrelationer 

Att genom deltagande i möten studera händelser eller interaktioner kallas 
vanligen deltagande observation, eller observation. Observationer är också 
vanligt förekommande i etnografiskt inspirerade studier. Wägar (2012) 
menar att observationer är användbara för att förstå lärande om 
kundrelationer eftersom de tillåter forskaren att observera och studera 
interaktioner. Genom observationer kan forskaren själv genom sin närvaro 
samla in och tolka det vardagliga arbetet i en organisation på ett annat sätt, 
än om exempelvis endast intervjuer används.  

Eftersom jag tidigare argumenterat att lärande och skapande av kunskap är 
socialt konstruerade processer som inte går att skilja från den studerade 
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kontexten är det således naturligt att genomföra observationer på båda 
arenorna. Observationerna kan delas in i två kategorier, orienterande 
observationer och undersökande observationer och de två kategorierna fyller 
olika syften. De orienterande observationerna på båda arenorna syftade till 
att orientera mig som forskare i Revisionsbyråns verksamhet samt att förstå 
grundläggande förutsättningar för hantering av kundrelationer på de båda 
arenorna. De undersökande observationerna är mer kopplade till empiri-
insamlingen och genomfördes för att kunna observera de interaktioner där 
lärande sker och hur individerna delar kunskap om de kunder de arbetar 
med till varandra. På båda arenorna är observationerna en viktig del i 
förståelsen för hur de studerade grupperna arbetar och hur olika aspekter 
påverkar både individuellt och organisatoriskt lärande. Under de 
orienterande observationerna hade jag en aktiv roll under som innebar att 
jag ofta förklarade min avsikt med studien. Under de undersökande 
mötesobservationer där jag förde anteckningar och sökte förståelse för min 
frågeställning och mina syften antog jag en passiv och avvaktande roll.  

Mötesobservationer kan genomföras på en mängd olika sätt. I rollen som 
observatör har jag försökt anpassa mig efter den rådande situationen och de 
syften som observationen skulle uppfylla (orienterande eller undersökande) 
för att inte störa mötena eller diskussionerna. Forskarens förmåga att 
anpassa sig efter den studerade kontexten är enligt Merriam (1998) viktig 
och forskaren ska kunna vara såväl passiv som mer aktiv beroende på syfte 
och situation. Ett vanligt förekommande misstag vid användning av 
observationer är enligt Babbie (1979) att påstå att deltagande observationer 
har använts när det egentligen oftast handlar om passiva observationer eller 
betraktelser av individer, händelser eller specifika kontexter. Den 
betraktande synen beskrivs av Wägar (2012) som lämplig för att förstå 
lärande om kundrelationer då interaktionen mellan de observerade 
individerna är central för att förstå lärande.  

Med grund i dessa argument är alltså de genomförda observationerna i den 
här studien både deltagande och betraktande. De orienterande 
observationerna där jag tagit en aktiv roll är deltagande observationer och de 
undersökande observationerna är av betraktande karaktär. Innan samtliga 
observationer har jag varit öppen med mina avsikter för att undvika 
missförstånd hos informanterna. För att legitimera min närvaro har jag 
också haft hjälp av mina kontaktpersoner som på olika sätt beskrivit 
Revisionsbyråns intresse för min studie. De första mötena i samtliga 
studerade grupper var mer passiva och jag försökte skapa mig en 
uppfattning om mötena, vad jag kunde förvänta mig från dem och hur 
diskussionerna gick till. Dessa möten var värdefulla för mig i form av att min 
förståelse för organisationen och grupperna ökade samtidigt som jag fick en 
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första inblick i hur interaktionerna mellan individerna företog sig och vad 
grupperna diskuterade för frågor.  

Konkret innebar de undersökande observationerna (mötesobservationerna) 
som pågick mellan 45 – 90 minuter att jag satt med mötesdeltagarna i 
konferensrum och lyssnade samt förde anteckningar över gruppens 
diskussioner och agerande. Min roll var till en början helt passiv förutom att 
jag vid varje introducerande möte med en grupp presenterade mig och mitt 
forskningsprojekt. Jag förtydligade att jag var intresserad av gruppernas 
lärandeprocesser och hur de diskuterade kundrelationer och vilka verktyg 
(CRM-systemet i baktanke) som gruppen använde som stöd för sitt arbete.  

Efter ett tag, när jag träffat varje grupp en gång och grupperna blivit mer 
bekväma med min närvaro, var det inte ovanligt att de började eller 
avslutade mötet med att fråga mig om jag hade något att tillägga eller om jag 
reflekterat över något under mötet som jag ville delge dem. Dessa 
diskussioner blev vanligtvis korta och jag hänvisade till att enskilda möten 
inte kunde ge mig en rättvis bild och avstod från att delge mina reflektioner. 
Jag hänvisade istället till avrapporteringsseminarium som genomfördes 
senare och avstod ifrån att ge detaljerade reflektioner. En mer utförlig 
beskrivning av dessa typer av seminarier finns i avsnitt 7.4 kvalitetskriterier.  
 
Jag förde anteckningar på papper för att dokumentera de undersökande 
observationerna. Anteckningar av observationer kan enligt Öhlander (2005) 
beskrivas i tre delar, metodologiska, empiriska och reflekterande. Den 
metodologiska delen innehåller val, överväganden kring intressanta 
personer att intervjua eller varför de inte ska intervjuas. Den empiriska delen 
innehåller beskrivningar och betraktelser av händelser som är centrala för 
datainsamlingen, vilket Öhlander (2005) beskriver som faktabetraktelser. 
Den reflekterande delen innehåller forskarens egna tankar och reflektioner 
kring sin betraktelse, där nya infallsvinklar och tillvägagångssätt att 
observera antecknas.  
 
Mina anteckningar innehåller mina observationer, mina reflektioner och 
även intressanta citat, vilket enligt Öhlanders (2005) beskrivning innebär att 
de har en empirisk och en reflekterande del. Innehållet i mötena var ofta av 
teknisk karaktär, t.ex. kunde en specifik revisions- eller skatteregel 
diskuteras vilket möjliggjorde att jag hade tid att anteckna de delar av 
mötesinnehållet och interaktionen som var relevanta för min studie. Det gav 
mig också möjligheten att skriva ner kortare reflektioner som jag uppfattat 
från diskussionerna utifrån ett mer teoretiskt perspektiv.  
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Sättet jag genomförde anteckningarna på har inspirerats av etnografi och 
humanistisk forskning, dvs. att jag fokuserade på helheten istället för på 
detaljer (se t.ex. Kaijser 2005). Jag hade heller ingen förbestämd mall som 
jag följde för mina anteckningar utan dessa bestämdes av innehållet i 
mötena och de betraktelser jag gjorde av de aktuella diskussionerna. En mer 
systematiskt inriktad anteckningsteknik ansåg jag skulle hämma min 
lyhördhet och även hämma min möjlighet att direkt tolka vad de observerade 
individerna sa och gjorde under mötena. Efter mötena gick jag igenom mina 
anteckningar, renskrev och separerade empiriska delar från reflekterande 
delar. Jag läste också in övergripande reflektioner på min diktafon för att jag 
enklare skulle kunna skildra mötena i empiribeskrivningen och underlätta 
analysen av materialet. 
 
Valet att inte ha en förbestämd mall för mötena gjordes med den initiala 
tanken att mötesobservationerna skulle vara till grund för intervjuerna. 
Senare under studiens gång ändrade jag den planen men valde, för att inte 
förändra tillvägagångssättet i hur jag hade börjat observera grupperna. 
Mötenas och diskussionernas innehåll, enligt min syn på lärande, är en 
viktig del av lärandeprocessen och därför ville jag att diskussionerna skulle 
leda mig som betraktare av lärandet. Det finns nackdelar med detta sätt 
exempelvis att jag gick från några möten med känslan att jag inte förstått 
diskussionerna vilket sedan delvis förändrades när jag efter mötena 
bearbetade mina anteckningar.  

3.7.2 Intervjuer för att förstå lärande om kundrelationer 

De intervjuer som genomförts har fungerat som ett komplement till 
mötesobservationerna. Intervjuerna har till största del genomförts efter 
mötesobservationerna (se tabell 5). Detta har gjort det möjligt att ställa 
frågor baserat på de tolkningar som gjorts i observationerna och att kunna 
stärka observationerna med svaren från intervjuerna som ett led i 
metodtrianguleringen. Intervjuerna ger alltså stöd åt de observationer som 
gjorts och berör specifika detaljer på mötena, men avser även att försöka 
förstå hur enskilda individer uppfattar företagsledningens strategi med CRM 
och ”hur en B2B-organisation arbetar med CRM för att lära om sina 
kundrelationer”.  

Den typ av intervjuer som genomförts är semistrukturerade intervjuer. Det 
innebär att intervjuerna utgår från specifika teman där en del frågor är 
desamma i alla intervjuer, men att frågorna utifrån händelseförloppet i 
intervjun kan ställas i olika ordning och att olika uppföljningsfrågor ställs 
beroende på de svar som ges (se bilaga 1 för intervjuguide). 
Semistrukturerad intervju förklaras av Kent (2007) som en intervju där 
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frågorna är allmänt formulerade och en intervjuguide som täcker de teman 
som frågorna ska ställas kring finns.  

För att kunna ställa mer relevanta frågor som skulle ge mig information om 
hur CRM påverkar lärandeprocessen valde jag att genomföra intervjuerna 
först efter att jag genomfört en rad mötesobservationer med varje grupp, för 
att dels som tidigare beskrivits kunna följa upp mötena, dels för att vara mer 
införstådd i informanternas dagliga arbete. Intervjuer ställer höga krav på 
samspelet mellan forskaren och respondenten där förståelsen för varandras 
roll är viktig. (Merriam 1998). När intervjuerna ägde rum hade jag redan 
träffat informanterna ett flertal gånger vilket innebar att intervjuerna kunde 
genomföras på ett sätt som minskade risken för missförstånd från min eller 
informanternas sida. Mitt syfte med intervjuerna var att fånga upp de 
individuella uppfattningar och de socialt konstruerade föreställningar som 
kan hjälpa mig analysera och tolka lärandet om kundrelationer.  

Övergripande går intervjuerna att klassificera i två huvudsakliga grupper; 
orienterande intervjuer och undersökande intervjuer. De orienterande 
intervjuerna genomfördes i regel i forskningsprojektets inledning och syftade 
till min förförståelse, men också till att få ställa frågor kring de olika 
satsningar som gjordes i de båda arenorna och som jag inte kunde läsa mig 
till i de interna dokument som jag fått ta del av.  
 
Intervjuerna har utförts på olika sätt, utifrån informanternas önskemål och 
tidsscheman har tidpunkterna och även tillvägagångssätten sett olika ut. 
Bland annat har ett fåtal intervjuer genomförts per telefon, men de flesta har 
varit så kallade ansikte-mot-ansikte intervjuer där jag fysiskt träffat 
informanten ifråga på ett kontor eller i ett konferensrum där vi kunde prata 
ostört (se tabell 5). Innan varje intervju gick jag igenom agendan för 
intervjun med informanterna och jag skickade också på förfrågan ut de tre 
intervjutemana till alla informanter där jag också bad om tillåtelse att få 
spela in intervjuerna med min diktafon. Under intervjuerna förde jag som 
komplement till inspelningen egna anteckningar, mest bestående av stödord 
och tidsangivelser för särskilt intressanta citat eller resonemang. I vissa 
intervjuer antecknade även informanterna för att som en uttryckte det 
”kunna få intressant input från någon utifrån”. Mitt intryck från 
intervjuerna var att alla informanter talade fritt och inte dolde någonting för 
mig. Vid ett par tillfällen valde de att inte svara på mina följdfrågor med 
hänvisning till antingen klient- eller deras egna sekretessregler.  
 
Intervjuguiden bestod av tre teman. Den första delen handlade om 
individuella uppfattningar om kundrelationer och interaktion med kunden. 
Det andra temat syftade till att förstå informations- och kunskapsdelningen 
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och behandlar individens erfarenheter av och uppfattningar om arbetet i 
grupperna. Den tredje och sista kategorin berörde CRM-systemet och den 
syn som individen har på systemet och ledningsdirektiven kring CRM-
implementeringen. I dessa teman inkluderades också frågor som uppkommit 
under mötesobservationerna om information, kunskap och lärande eftersom 
jag intresserade mig för informantens individuella lärande, gruppens och 
organisationens lärande. Denna struktur valdes eftersom intervjuerna till 
viss del baserades på mina observationer som gjorts tidigare, samt att jag 
ville ha en struktur för att fokusera intervjuerna på mina forskningsfrågor. 

De orienterande intervjuerna spelades inte in i sin helhet eftersom de inte 
hade som direkt syfte att vara en del av empiriinsamlingen utan istället som 
orientering för mig, samt för att stärka min förförståelse i inledande skeden 
av studien. Jag spelade dock in delar av de orienterande intervjuerna som jag 
vid tillfället bedömde hade direkt betydelse för empiriinsamlingen. Detta 
hade jag kommit överens med informanterna innan för att undvika 
missförstånd eller osäkerhet i de situationer jag ville spela in en viss del av 
en intervju. Efter dessa intervjuer bearbetade jag materialet på liknande sätt 
som jag gjorde med observationerna, dvs. att en sammanfattande reflektion 
skrevs ned, samt att jag spelade in mina reflektioner och analytiska tankar på 
diktafonen.  

De undersökande intervjuerna spelades in i sin helhet och transkriberades 
sedan i sin helhet. Innan transkriberingen fattade jag beslutet att inte lägga 
vikt vid informanternas betoningar, uttryck och röstlägen. Anledningen till 
detta var att eftersom jag i analysen är intresserad av sakfrågan, vad 
informanten säger, om kundrelationer, CRM och lärande om kundrelationer, 
Detta sätt att transkribera uppfyllde alltså min målsättning med intervjuerna 
och det analytiska arbetet, vilket börjar direkt under transkriberingen enligt 
Fägerborg (2005). På grund av detta har jag också eliminerat inkorrekt språk 
i transkriptionerna för att få citaten i empiribeskrivningen så ”rena” och 
läsvänliga som möjligt för att underlätta analysarbetet, samt lyfta 
sakinnehållet.  

Intervjuerna varade mellan 45-85 minuter beroende på hur utförliga 
resonemang som informanten förde i sina svar och totalt genomfördes 29 
undersökande intervjuer och ett 10-tal orienterande intervjuer på de två 
arenorna (se tabell 5). 
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Namn Roll Tidsomfattning 

Ingrid Kontaktperson Flertalet orienterande samtal 

Isabella Ansvarig affärsutveckling Personlig intervju, 85 min 

2 orienterande samtal 

Anna Affärsutveckling Personlig intervju, 85 min 

Malin TL Team 1 Personlig intervju, 70 min 

Sanna D Team 1 Personlig intervju, 50 min 

Elina TK Team 1 Personlig intervju, 45 min 

Sandra D Team 2 Personlig intervju, 60 min 

Jenny  TK Team 2 Personlig intervju, 45 min 

Emelie TL Team 3 Personlig intervju, 85 min 

Ida D Team 3 Personlig intervju, 45 min 

Sara D Team 4 Personlig intervju, 70 min 

Frida TK Team 4 Personlig intervju, 45 min 

Sofie D Team 5 Personlig intervju, 75 min 

1 Orienterande samtal om 

teamarbetet 

Elin  TK Team 5 Telefonintervju, 45 min 

Nathalie D Team 6 Telefonintervju, 50 min 

Viktoria Tf, D Team 6 Personlig intervju, 70 min 

Marie TL Team 7 Personlig intervju, 60 min 

Stina D Team 7 Personlig intervju, 65 min 

Julia TL Team 8 Personlig intervju, 80 min 

Maira D Team 8 Personlig intervju, 55 min 

Charlotte TK Team 8 Personlig intervju, 45 min 

Lina Kontorschef Lokalkontoret, 

förtroendegruppen 

Personlig intervju, 60 min 

Jessica Säljgruppen  Personlig intervju, 75 min 

3 orienterande samtal 

Johanna Ansvarig säljgruppen Personlig intervju, 65 min 

4 orienterande samtal 

Erika Säljgruppen och 

förtroendegruppen 

Personlig intervju, 55 min 

Ylva Ansvarig förtroendegruppen Personlig intervju, 60 min 

Sofia Förtroendegruppen Personlig intervju, 75 min 

Marit Förtroendegruppen Personlig intervju, 65 min 

Astrid Förtroendegruppen Personlig intervju, 60 min 

Magdalena Förtroendegruppen Personlig intervju, 45 min 

Hanna, Maja och Petronella  Förtroendegruppen Gruppintervju, 60 min 
Tabell 5 Översikt intervjuer på Huvud- och Lokalkontoren 
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Sammanfattningsvis gav kombinationen av observationer och intervjuer mig 
en djup och ingående förståelse för hur Revisionsbyrån arbetar med CRM för 
att lära om sina kundrelationer. Under mötesobservationerna kunde 
gruppernas lärande observeras vilket gav mig en bra grund för att kunna 
ställa frågor om lärande i intervjuerna. Den interna dokumentation som 
Revisionsbyrån sammanställt och distribuerat till de arbetsgrupper och 
individer som först skulle börja använde CRM-systemet och som jag tog del 
av innan empiriinsamlingen gav mig också en förståelse för de specifika 
arbetsuppgifter och roller som individerna hade och de olika syften som 
grupperna avsågs att fylla.  

3.7.3 Överväganden kring källkritik 

Källkritik 

Processen att genomföra den här studien har präglats av min hermeneutiska 
vetenskapssyn. En hermeneutisk vetenskapssyn karaktäriseras av, som 
framgått av de val jag tidigare beskrivit, att skapa mening i ett sammanhang 
genom förståelse och tolkning. Alvesson och Sköldberg (1994) menar 
emellertid att tolkning av kvalitativt material medför vissa problem som 
behöver adresseras. Exempel på dessa problem kan vara hur information ska 
tolkas när forskaren ställs inför motstridiga uppgifter från sina informanter, 
eller om informationen av någon anledning anses osäker. Ett tredje exempel 
handlar om att forskarens närvaro i den studerade kontexten, som kan vara 
mer eller mindre framträdande, kan bidra till att forskaren påverkar eller 
påverkas av den praktik och de individer som studeras. Påverkansaspekten 
är central eftersom jag genomför en fallstudie med ett naturalistiskt 
angreppssätt vilket innebär att jag är närvarande i den studerade kontexten, 
men försöker att observera de processer som sker så ostört som möjligt.  

Påverkansaspekten och de andra beskrivna problemen är centrala att 
adressera, vilket också är avsikten med det här avsnittet, för att den 
genomförda studien och de fastlagda resultaten ska kunna bedömas. 
Alvesson och Sköldberg (1994) nämner fyra kriterier för att adressera de 
potentiella problem som uppkommer i en hermeneutiskt inriktad studie. 
Kriterierna är äkthetskritik, tendenskritik, samtidighetskritik och beroende-
kritik.  

Äkthetskritik 

Äkthetskritiken adresserar problemet om det studerade objektet och den 
genomförda observationen är äkta. Vid bedömning av äkthet måste först en 
skillnad göras vid kvarlevor och berättande källor (Alvesson och Sköldberg 
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1994). Kvarlevan handlar om den information som forskaren tillgodogör sig 
som kan betraktas som en effekt, eller ett bevis för att något hänt. De 
berättande källorna innebär att informationen når forskaren genom ett 
berättande medium, exempelvis en intervju eller observation, som ger 
uttryck för en händelse.  
  
Det insamlade materialet i den här studien grundar sig till största del på 
berättande källor. Den berättande källan anses ifråga om äkthet mindre 
värd, men givet angreppssättet och målet med den här studien att besvara 
frågan ”hur arbetar en B2B-organisation med CRM för att lära om sina 
kundrelationer?”, har information från berättande källor varit nödvändiga 
för att ge mig den information som för studiens ändamål varit nödvändiga. 
De huvudsakliga källorna, som givit mig information, i den här studien är 
mötesobservationer, semi-strukturerade intervjuer och intern 
dokumentation. Den interna dokumentationen kan anses vara en kvarleva 
eftersom informationen där legitimerade att de förändringar i 
organisationen som jag observerade faktiskt hände. Informationen från 
intervjuerna och observationerna kan enligt Alvesson och Sköldberg (1994) 
också ses som kvarlevor. Kallelserna och protokollen från gruppmötena kan 
enligt kriterierna för kvarleva anses vara bevis för att mötena ägt rum. Mina 
anteckningar, som består av mina tolkningar av lärandeprocessen, är således 
en berättande källa som därför inte kan anses äkta, trots att de haft stor 
betydelse för arbetet med framställan och analys av det empiriska materialet. 
Samma bedömning kan göras med de genomförda intervjuerna, dvs. att de 
är berättande källor som inte kan anses som en kvarleva.  
 
Utifrån ett något mer liberalt sätt att betrakta äkthetskriteriet kan de 
inspelade och transkriberade intervjuerna, mötesanteckningarna och den 
interna dokumentationen ses som en kvarleva från den genomförda studien. 
I största möjliga mån har jag agerat för att försöka verifiera exempelvis 
transkriberingarna genom så kallad informantvalidering som jag berättar 
mer om i avsnitt 7.4 ”Kvalitetskriterier”.  

Tendenskritik 

Tendenskriteriet handlar om forskarens roll i studien och hur källorna, i mitt 
fall informanterna, kunnat påverka forskaren genom medveten förvrängning 
av information. För att undvika medveten förvrängning har flertalet 
individer intervjuats i samtliga grupper (se tabell 5). I bearbetningen av 
empirimaterialet har jag inte uppmärksammat något fall av medveten 
förvrängning från mina informanter. Skillnader i uppfattningar om olika 
aspekter har däremot identifierats, men dessa skillnader tolkar jag snarare 
som naturliga då intervjuerna åsyftat att få individers enskilda 
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uppfattningar. Medveten förvrängning har också försökt undvikas genom att 
jag studerat flera olika grupper och till informanterna ställt frågor baserade 
på samma intervjumall. Risken att bli påverkad hade varit större om jag 
exempelvis endast intervjuat individer i ledande personer som i sin roll bar 
organisatoriskt ansvar för planeringen och implementeringen av CRM.  

Samtidighetskritik 

Forskarens närvaro i den studerade kontexten, som i källkritiken hanterar 
avstånd till den kontext och de individer som studeras och beroendet av 
desamma (Alvesson och Sköldberg 1994). Samtidighetskritiken kan kopplas 
till förförståelsebegreppet vilket i kvalitativa studier i allmänhet och min 
studie i synnerhet varit viktigt för att skapa mening av det studerade 
objektet. Min förförståelse skapades innan den empiriska studiens 
genomförande, men delvis också under studiens gång där min teoretiska 
bakgrund, som startade med CRM och RM-litteratur i kombination med de 
orienterande observationer och intervjuer gjorde att jag utvecklade mina 
teoretiska utgångspunkter och inkluderade teorier om kunskap och lärande 
från organisationsteorin.  
 
Eftersom jag hävdar att förståelse för och närvaro i den studerade kontexten 
under studiens genomförande är viktigt för forskningsprocessen minskar 
enligt Alvesson och Sköldberg (1994) möjligheten att förstå den studerade 
kontexten utifrån sig själv. Anledningen beror på att forskaren alltid har 
personliga referensramar som oavsett avsikten präglar studien. Närvaron är 
viktigt, trots risken att distansen mellan forskaren och vad hen studerar 
minskar viktig, då jag studerar pågående processer i en organisation vilket 
enligt Van de Ven och Poole (2005) innebär att studera hur någonting i 
verkligheten fungerar. Verkligheten, som jag tidigare förklarat utifrån en 
socialkonstruktionistisk ontologi, förändras således varför en tät koppling till 
den studerade kontexten är nödvändig för att besvara min forskningsfråga.  

Samtidighetskritiken, som kopplar till betydelsen av förförståelsen, handlar 
om hur långt efter en specifik iakttagelse den dokumenterades (Alvesson och 
Sköldberg 1994). Under mötesobservationerna förde jag som tidigare 
beskrivits anteckningar, som i anslutning till eller snart efter, renskrevs. 
Transkriptionerna från intervjuerna gjordes tidsmässigt längre ifrån själva 
intervjutillfällena, men i och med inspelningarna kunde jag ändå 
återuppleva intervjuerna i sin helhet. Alvesson och Sköldberg (1994) menar 
att en samtidighet i ordets rätta bemärkelse är svår, om inte sagt omöjlig, att 
uppnå. I och med att jag så snart möjlighet fanns efter mötena renskrev 
mina anteckningar för att i senare analysarbete öka min förståelse för 
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observationerna kan samtidighetskriteriet anses uppfyllt på en nivå relevant 
för den här studien.  

Beroendekritik  

Det sista kriteriet för att adressera relevant källkritik är beroendekritiken. 
Det handlar enligt Alvesson och Sköldberg (1994) om hur forskarens 
präglats och influerats av andra berättelser, än de från det aktuella fallet, i 
sin empiriframställan och analys. Teoretiskt och metodologiskt har jag 
präglats och inspirerats av andra forskare vilket framgår i kapitel 2, tidigare i 
det här kapitlet och ovan i det här avsnittet. Däremot har jag inte präglats av 
mer empirinära studier eller studier genomförda i liknande kontext, med 
liknande utgångspunkter som de jag har i den här studien.  

Sammantaget har de fyra kriterierna, äkthetskritik, tendenskritik, 
samtidighetskritik och beroendekritik påverkat hur jag genomfört studien, 
exempelvis hur det empiriska materialet behandlats. I nästkommande stycke 
diskuterar jag fyra etiska aspekter som är centrala i en fallstudie där 
majoriteten av informationen och underlaget för analysen kommer från 
berättande källor. Dessa aspekter är även utifrån några av de ovan 
diskuterade kriterierna intressanta även om ingen vidare koppling till de fyra 
kriterierna för källkritik görs i nästkommande avsnitt.  

3.7.4 Överväganden kring sekretess och individskydd 
Eftersom närvaron är viktig för min studie uppkommer också en etisk 
diskussion om individskydd. Direkt vid studiens start togs ett sekretessavtal 
fram mellan mig och Revisionsbyrån. Avtalet gällde främst hur 
Revisionsbyrån, dess verksamhet och dess varumärke skulle beskrivas i den 
här studien. Sekretessavtalet gällde beskrivningen av verksamheten på två 
olika sätt. För det första att jag inte skulle nämna Revisionsbyråns namn 
eller varumärke. För det andra att klienter och pågående projekt inte skulle 
beskrivas så att läsaren kan tolka eller förstå vilken klient eller vilket projekt 
som beskrivningen gällde. Sekretessavtalet kan kopplas till det som i 
samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning i allmänhet och i kvalitativa 
studier i synnerhet kallas individskyddskravet. Pripp (2005) beskriver att 
individskyddskravet handlar om forskningsetiska riktlinjer som forskare bör 
förhålla sig till. Individskyddskravet kan delas upp i informations-, 
konfidentialitets-, nyttjande- och samtyckeskravet (Pripp 2005). I den här 
avhandlingen har jag aktivt förhållit mig till samtliga av dessa krav. 
Sekretessavtalet har lett till att jag avidentifierat Revisionsbyrån, de 
studerade kontoren, de studerade grupperna, samt givit informanterna 
fingerade namn kopplat till konfidentialitetskravet.  
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Ett första konkret exempel på konfidentialitetskravet är att samtliga 
studerade grupper på både Huvud- och Lokalkontoret är benämnda utifrDet 
andra konkreta exemplet på hur jag arbetat med konfidentialitetskravet är 
hur de till intervjuade personernas åsikter skulle skyddas förutom att jag 
fingerade deras namn. Det finns tre anledningar till detta. Den första 
anledningen är att informanterna i sin roll eller genom sin profession är 
viktiga för min studie eftersom deras svar och vilja att dela med sig av sina 
tankar och sin vardag är en förutsättning för min insamlingsmetod. Den 
andra anledningen är att vissa av informanterna är tätt kopplade till sina 
klienter och att presentera informanterna med sitt riktiga namn skulle även 
riskera att röja klientens identitet, eller felaktigt koppla ihop en klient med 
ett avsnitt i empiribeskrivningen. Den tredje anledningen är att den interna 
konkurrensen på Revisionsbyrån, skulle kunna påverkas om jag i min studie 
skrev ut hur olika medarbetare kände och tyckte inför olika situationer.  
 
Informations- och samtyckeskraven uppfylldes genom att jag vid den första 
kontakten med de potentiella informanterna var noga med att beskriva mina 
syften med studien. Jag poängterade att mitt syfte med mötes-
observationerna inte var att studera de projekt som grupperna arbetade 
med, utan hur information delades mellan individerna. Dessutom 
poängterade jag att det var frivilligt att delta. Med detta försökte jag också 
understryka att jag inte hade för avsikt att skriva om känslig eller 
kundspecifik information, utan istället ville studera teamens arbete. Efter att 
ha fått klartecken kunde jag sedan avtala tider och starta observationerna 
och intervjuerna. Med den information som informanterna fick, samt att de 
själva hade möjlighet att avstå t.ex. intervjuer innebar att både informations- 
och samtyckeskraven för den här studien är uppfyllda.  
 
Nyttjandekravet reglerades även detta i sekretessavtalet. Pripp (2005) 
beskriver nyttjandekravet som de förbehåll forskaren lämnar att inte 
använda den insamlade informationen till annat än de forskningsändamål 
som avtalats vid starten av ett forskningsprojekt. För mig innebar det, 
förutom att inte använda materialet till annat än för forskningsändamål, 
också att Ingrid, min huvudsakliga kontaktperson, innan publicering av 
avhandlingen läst igenom de delar som de bedömt särskilt viktiga för att inte 
röja Revisionsbyråns, eller någon av dess medarbetares identiteter.  

3.8 Bearbetning av det empiriska materialet 

Bearbetningen av det insamlade materialet från de båda fallen gjordes på ett 
stegvis och systematiskt sätt. Nedan beskriver jag hur jag dessa steg konkret 
sett ut, samt hur jag kombinerat bearbetning av empirimaterialet med mina 
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teoretiska utgångspunkter utifrån Gadde och Dubois (2002) beskrivning av 
en abduktiv studie.  

Renskrivningarna av anteckningarna från observationerna, de tran-
skriberade intervjuerna och den interna dokumentation som jag använt har 
kombinerats för att konstruera och skapa en fallbeskrivning som skildrar det 
jag sett och hört under mötena och intervjuerna.  

Målet med empiriframställan var på ett läsvänligt och enkelt sätt beskriva de 
händelser jag observerat i mötena och de tolkningar jag gjort i intervjuerna. 
Empiriframställan har gjorts inspirerad av det som Nylén (2005) beskriver 
som den sammanhållna fallbeskrivningen. Detta sätt att beskriva den 
studerade empirin menar författaren syftar till att skapa en sammanhållen 
berättelse av ett, eller flera fall och är ett vanligt verktyg för att beskriva 
empiri insamlad i en organisation eller en specifik del av en organisation. 
Författaren nämner också att denna metod är vanlig i forskning som antar 
en naturalistisk forskningsansats, där fallbeskrivningen ska kunna beskriva 
flera aktörers socialt konstruerade verklighet.  

Analysarbetet började med att transkriberingarna och anteckningarna från 
observationerna färgkodades utifrån de tre intervjutemana. Färgkodningen 
avslutades med att samtliga färgade texter sattes samman i fristående 
dokument som jag hade som grund för analysarbetet, tillsammans med 
transkriberingarna och anteckningarna från observationerna. Detta 
tillvägagångssätt underlättade överblicken och formade ramen för de 
analysbegrepp som används i analyskapitlet. Efter att ha genomfört 
empiriinsamlingens huvuddel och avslutat samtliga mötesobservationer och 
intervjuer, inleddes analysarbetet genom att identifiera organisatoriska 
aspekter som är viktiga vid användning av CRM. De empiriskt genererade 
begreppen växte fram vid skrivandet av analyskapitlet och även i 
bearbetningen av den stora mängd sekundärdata i form av dokument som 
ingår i studien.  
 
De empiriskt genererade begreppen, som avspeglar de för ett revisions- och 
rådgivningsföretag centrala organisatoriska aspekter för användning av CRM 
analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Analysen har inneburit 
en matchning och tolkning av materialet från Huvud- och Lokalkontoret som 
sedan diskuteras i förhållande till de övergripande teoretiska resonemangen, 
dvs. kundrelationer, CRM och lärande som förts tidigare i avhandlingen. De 
empiriskt genererade begreppen är kundrelationers förankring, 
förhållningssätt till uppdraget, grupp- och teamsammansättning, samt 
strukturella förutsättningar.  
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Processen att sammanställa observationer och intervjuer och 
empiriinsamlingen i en analys har inneburit en förflyttning mellan teoretiska 
utgångspunkter, kontextuella aspekter, samt empirimaterialet som i och med 
att empiriinsamlingen bedrevs över tid växte i omfång. Förflyttningen 
mellan de olika delarna har tidigare beskrivits i termer av det abduktiva 
angreppssättet (Dubois och Gadde 2002). Författarna menar att forskaren är 
att betrakta som en form av katalysator som under en forskningsprocess 
gång, håller samtliga delar av materialet vid liv, för att efter bästa förmåga 
kunna uppfylla de för studien uppsatta målen. 
 
Ett konkret exempel på hur jag kombinerat de olika delarna är förståelsen 
för hur individer och grupper lär om kundrelationer. Initialt var litteraturen 
om CRM och RM grunden för förståelsen, där CRM-litteraturen lyfter fram 
medarbetares roll som en viktig aspekt i organisationers arbete med CRM. 
På Revisionsbyrån, vilket också beskrivs i nästkommande kapitel, visade det 
sig att de studerade grupperna använde CRM-systemet, men att lärande i 
stor utsträckning skedde genom interaktion mellan individer och 
informationen i CRM-systemet kompletterade interaktionerna. Dessa 
insikter fick mig att göra valet att söka ytterligare förståelse för exempelvis 
gruppers och teams sammansättning, vilka som faktiskt interagerade med 
kunden, samt hur information delades.  
 
Denna förflyttning från teori, via empiri och tillbaka till teorin, där 
exempelvis litteratur om kunskapsdelning, samt hur lärande sker i 
communities of practices infogades i forskningsprocessen speglar den 
abduktiva forskarens sökande och lyfter den av bland annat Wägar (2012) 
naturliga kopplingen mellan fallstudien som undersökningsmetod och den 
naturalistiska forskningsansatsen. Efter att ha observerat och hört 
diskussionerna mellan mina informanter behövde jag således, för att kunna 
besvara den här studiens frågeställning och syften inkludera teoretiska 
utgångspunkter om lärande som sociala processer från organisationsteorin.  
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 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5/6 

Orienterande 
aktiviteter 

*Introduktions-utbildning för 
nyanställda (september) 
*Inledande möten på Huvud- och 
Lokalkontor (september- 
november) 
*Beslut angående vilka 
arbetsgrupper och vilka kontor 
som ska studeras 

*Löpande rapportering till 
kontaktpersoner 
*Presentation på om projektet 
på Lokalkontoret 
*Förberedelser inför 
empiriinsamling 

*Första mötet med KA-gruppen 
* 2 Orienterande intervjuer 
med Johanna och Jessica 
* 4 Orienterande samtal med 
Ingrid och Isabella 

*Presentation av 
preliminära resultat 
för KA-gruppen 

*Avrapportering för 
Revisionsbyrån 
ledningsgrupp  
*3 orienterande intervjuer 
med Ingrid och Isabella 

Mötes-
observationer 
(formella) 

  *27 möten med KA-teamen 
*4 kvartalsmöten med KA-
gruppen 
* 4 möten med 
förtroendegruppen 
* 3 möten med säljgruppen 

*3 möten med KA-
teamen 
* 4 möten med 
förtroendegruppen 

 

Intervjuer   *2 orienterande intervjuer med 
Johanna 
*2 orienterande intervjuer med 
Ingrid och Isabella 
* 2 orienterande intervjuer med 
Anna 
* 26 intervjuer med 
medlemmar i key-
accountteamen 

*9 intervjuer med 
medlemmar i 
förtroendegruppen 
*3 intervjuer med 
säljgruppen 
 

 

Tabell 6 Genomförda aktiviteter 
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4. Revisionsbyrån organiserar för CRM 
För att förstå hur en B2B-organisation arbetar med CRM för att lära om sina 
kundrelationer presenteras i de kommande kapitlen berättelser om arbetet 
på de två arenorna. De två kapitlen är strukturerade på liknande sätt, där 
avsikten är att ge en förståelse för hur individerna och grupperna i de tre 
studerade grupperna arbetar med CRM. Det första kapitlet handlar om 
Huvudkontoret och key-accountgruppen (KA-gruppen), medan det andra 
kapitlet beskriver de två studerade grupperna på Lokalkontoret, säljgruppen 
och förtroendegruppen.  

4.1 Huvudkontoret – en introduktion 

Revisionsbyråns huvudkontor är en stor arbetsplats, där byråns samtliga 
affärsområden finns representerade. De tre affärsområden som finns på 
Revisionsbyrån är revision, rådgivning och skatterådgivning. På 
Huvudkontoret finns också de flesta ledningsfunktioner, såsom ekonomi-, IT 
och marknadsavdelning och det är här som stora beslut kring 
Revisionsbyråns strategier fattas. Varje affärsområde har en chef med 
övergripande ansvar för de projekt och den personal som tillhör respektive 
affärsområde. I de tre affärsområdena finns också underavdelningar som är 
mer specialiserade. Dessa underavdelningar har en chef, med resultat- och 
verksamhetsansvar för de projekt som respektive underavdelning ansvarar 
för. Vidare är byrån uppdelad i olika segment beroende på vilken typ av 
klienter som medarbetarna är specialister på. Exempelvis finns det 
avdelningar för stora, börsnoterade bolag, för mindre familjeägda företag, 
icke-vinstdrivande organisationer och för små, ägarledda företag. Dessa 
uppdelningar bidrar till att Revisionsbyråns organisation är komplex. Nedan 
följer ett exempel som visar att en enskild medarbetare kan återfinnas på 
flera ställen i organisationsstrukturen.  
 
Elina arbetar som managementkonsult på Huvudkontoret och tillhör 
affärsområdet rådgivning, mer specifikt underavdelningen corporate finance 
som är en stor gruppering medarbetare med olika typer av kompetenser och 
expertis. Elina arbetar främst med stora noterade bolag, samt medelstora 
noterade bolag. Hon tillhör också en av flera branschspecifika grupper. 
Dessa grupperingar är ett resultat av ett organisationsövergripande projekt 
på Revisionsbyrån med att föra samman medarbetare med 
branschkompetens, för att nå synergieffekter rörande byråns samlade 
kompetens inom en viss bransch. Anledningen till att Elina ingår i den här 
studien är att hon också har ett uppdrag som teamkoordinator för key-
accountteam 1. En mer utförlig beskrivning av key-accountteamen återfinns i 
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nästa avsnitt. Många medarbetare har alltså flertalet olika arbetsuppgifter, i 
olika grupperingar vilket också leder till att medarbetarna har många olika 
direktiv att förhålla sig till. För att underlätta de här processerna har 
samtliga medarbetare på Huvudkontoret en mentor, i form av en mer 
erfaren medarbetare, förutom att de också har en personlig karriärplan som 
uppdateras i årliga medarbetarsamtal. I utformandet av dessa planer 
medverkar förutom den enskilda medarbetaren, även mentorn och den 
närmaste chefen. I Elinas fall, skulle detta alltså innebära att hennes chef 
från corporate financeavdelningen medverkar i dessa samtal.  

 
Figur 4. Variation i arbetsuppgifter på Huvudkontoret 

En av de supportavdelningar som finns på Huvudkontoret är avdelningen för 
affärsutveckling. Där arbetar de personer som planerat och initierat 
organiseringen för och implementeringen av CRM på Revisionsbyrån, bland 
andra Isabella och Anna. Anna är ansvarig för det interna kunskapsarbetet 
och har en stor del i utvecklingen av de organisatoriska förändringar som 
gjorts till följd av CRM-implementeringen.  

Isabella berättar att organisationsstrukturen på Revisionsbyrån är speciell 
eftersom partners och medarbetare med uppdragsansvar har ledande 
positioner på strategisk nivå. En partner är delägare i Revisionsbyrån och 
innehar ofta en ledningsposition, eller har arbetat i byrån under en längre 
tid. En nyckelfaktor i den här typen av organisationer är att partners 
samtycker med företagsledningen i beslut på strategisk nivå. Anna menar att 
hennes arbetsuppgifter med Revisionsbyråns strategier kring CRM, 
kundorientering och hur information ska spridas internt i byrån är beroende 
av att de strategiska besluten kan fattas i samförstånd.  
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”Av naturen så blir vi som organisation mer trögrörliga och beslut får 
längre implementeringsvägar för oss än för andra typer av tjänsteföretag. 
Att få alla att ”gå i samma takt” är viktigt för byrån då vi har många viljor 

hos våra partners och beslut baseras på konsensus mellan partners”. 
(Anna) 

Anna menar att det finns en övergripande positiv inställning bland 
medarbetarna att vara delaktiga i strategiska förändringar. Delaktigheten 
innebär dock att det finns ett stort behov för samordning mellan de olika 
kontoren och avdelningarna då alla inte arbetar på samma sätt och att detta 
beror på den partnerstyrda struktur som finns i Revisionsbyrån. Två 
konkreta exempel på olika program som berörts i den här studien är CRM-
implementeringen och den affärsområdesöverskridande branschsatsning 
som nämndes i exemplet om Elina ovan. Anna menar att en alltför 
omfattande sammankoppling av de olika programmen kan vara ”för mycket” 
att ta in för de medarbetare och personer som egentligen bara berörs av en 
begränsad del av förändringarna. Om en medarbetare inte vet vilken del av 
programmet som är till just för den enskilda personen, så är risken att det 
blir en egen kompromiss och ett eget tillvägagångssätt i alla fall.  

”På Revisionsbyrån tycker jag vi lider av något som skulle kunna vara 
initiativsjuka, att man vill initiera och jobba med väldigt många delar 

samtidigt och till viss del glömmer bort den komplexitet som finns i 
företaget”. (Anna) 

 
I resten av det här kapitlet fokuserar berättelsen om Revisionsbyrån på de 
grupper av individer som arbetar med CRM-relaterade frågor, nämligen key-
accountgruppen (KA-gruppen) och de individer och arbetsteam som ingår 
där. För att förstå hur gruppen och arbetsteamen är organiserade, samt vilka 
roller individerna har, presenteras nedan modellen från urvalsavsnittet 
kapitel 4.  

4.2 KA-gruppen  

Figur 7 nedan visar de olika grupperingar som etablerats i och med 
förändringen av key-accountarbetet på Revisionsbyrån. Key-account (KA)-
gruppens ledningsgrupp består av individer från Revisionsbyråns ledning. 
Individer i ledningsgruppen är samtliga partners och har således stort 
inflytande över de strategiska beslut som fattas både för KA-gruppen och i 
Revisionsbyrån som helhet. KA-gruppens kvartalsmöten beskrivs i 
nästkommande avsnitt och de månatliga teammötena beskrivs i avsnitt 4.3 
eftersom det är möten på olika nivåer i Revisionsbyråns hierarki (se figur 7). 
Kvartalsmötena som genomförs med driver- och koordinatornätverken 
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innebär att samtliga drivers och koordinatorer möts i varsin grupp för att 
dela erfarenheter och diskutera den specifika roll i teamen som de har.  
 

 
Figur 5 Beskrivning av KA-gruppens struktur 

4.2.1 Key-accountgruppens organisering och struktur 

En av de huvudsakliga anledningarna till bildandet av KA-gruppen var att 
Revisionsbyråns ledning fattade ett strategiskt beslut att öka fokus på 
försäljning, tillsammans med en strävan efter att utveckla kundrelationer 
med befintliga klienter, för att på så sätt enklare kunna presentera och 
marknadsföra byråns kompetenser inom de tre huvudsakliga affärs-
områdena. En stor del av arbetet i teamen under de 18 månaderna handlar 
om att initiera relationer och skapa ett medvetande hos klienten om att 
Revisionsbyrån valt ut dem som en del i sitt KA-arbete. Arbetet med KA-
gruppen och de dedicerade key-accountteamen är ett led i Revisionsbyråns 
arbete att vara mer kundorienterad, vilket delvis sprungit ur kritik som 
Revisionsbyrån fått av klienter, där klienterna känner sig bortglömda under 
långa perioder då det inte funnits regelbunden kontakt mellan 
Revisionsbyråns medarbetare och klienterna. 

I Revisionsbyråns interna dokument framgår det att key-accountteamens 
främsta syfte är att säkra och bygga upp relationer med nyckelpersoner hos 
klienterna och genom CRM-systemet säkerställa att Revisionsbyrån har bra 
och träffsäker information om sina kunder. Anna, som är ansvarig för byråns 

Key*accountgruppen&
Ledningsgrupp&

Medlemmar&från&
Revisionsbyråns&ledning&

Key*accountteam&
Rådgivning.&Totalt&8&
varav&4&utvalda&till&

studien&
Månatliga&möten&

Key*accountteam&
Revision.&Totalt&8&
varav&4&utvalda&till&

studien&
Månatliga&möten&

Kvartalsmöten&för&
driver*&och&

koordinatornätverken&
(10*16&personer&per&

nätverk)&

KA*gruppens&
kvartalsmöten&med&
teamledare&och&

drivers&
(ca&30&personer)&



 

 103 

affärsutvecklingsverksamhet berättar att affärsområdesöverskridande key-
accountteam skapas genom att personer som har stor erfarenhet att arbeta 
med kunden, eller med den bransch som kunden verkar i bildar arbetsteam, 
eller key-accountteam. Ett inledande syfte med strukturen på KA-gruppen 
var att positionera hela gruppen inom Revisionsbyrån så att key-
accountteamen ges förståelse i hela organisationen. Klienternas storlek 
innebär att speciella krav ställs på Revisionsbyrån eftersom arbetet med att 
visa Revisionsbyråns alla olika tjänster involverar flera olika individer från 
olika affärsområden där vissa individer inte arbetat tillsammans sedan 
tidigare.  

Bildandet av KA-gruppen bestod av att välja ut 16 av de enligt Revisions-
byråns ledning mest intressanta klienterna. Klienterna valdes ut antingen för 
att Revisionsbyrån redan hade ett stort engagemang, antingen via revision, 
eller större rådgivningsprojekt, alternativt att ledningsgruppen såg stor 
potential i att utöka affärerna med klienten och därför hade en önskan om 
att stärka relationen med klienten. Övergripande ansvarig för KA-gruppen är 
Isabella, som också ansvarar för Revisionsbyråns affärsutveckling.  

I KA-gruppen ingår förutom Isabella och andra personer från Revisions-
byråns ledning också teamledare som har det huvudsakliga klientansvaret 
för de 16 klienterna. Klientansvarig är en intern benämning på den individ 
som har den huvudsakliga kontakten med klienten, exempelvis är ofta den 
påskrivande revisorn klientansvarig för revisionsklienter. (Den påskrivande 
revisorn är den revisor som undertecknar revisionen i ett företags 
årsredovisning). Teamledarens ansvar är enligt Revisionsbyråns interna 
styrdokument att säkerställa att klienten kontinuerligt får information om 
relevanta affärer som klienten skulle kunna vara intresserad av. 
Teamledaren ska också säkerställa att goda relationer etableras och att 
teamet genom sitt arbete utökar den totala försäljningen av tjänster till 
klienten.  

Revisionsbyråns organisationsstruktur med uppdelning i olika avdelningar, 
som visats i exemplet med Elina ovan, innebär att medlemmarna i KA-
gruppen inte vanligtvis arbetar tillsammans utan träffas när teamen har 
möten, eller om de tillsammans arbetar med en specifik uppgift som rör 
deras klient. Hur teamen arbetar och vad uppdelningen får för påverkan på 
medlemmarnas dagliga arbete presenteras i avsnitt 8.3.1. KA-gruppmötena 
sker kvartalsvis och är innehållsmässigt på en mer strategisk nivå än 
teammötena som mer fokuserar på teamens operativa arbete. KA-
gruppmötena sker kvartalsvis och är indelade efter Revisionsbyråns 
räkenskapsår. Under de 18 månader som jag följer KA-gruppen fokuseras 
arbetet på att förstå och organisera det påbörjade arbetet. De första 
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kvartalsmötena innehåller presentationer, gruppövningar och gemensamma 
diskussioner om KA-gruppens övergripande strategiska funktion och 
startpunkt för Revisionsbyråns CRM-arbete.  

Med på mötena, förutom Anna och Isabella och de 16 teamledarna, är också 
samtliga teams drivers. Mötena, som har olika fasta teman inleds ofta med 
presentationer av deltagarna, där teamledarna rapporterar de aktiviteter 
som skett i teamen sedan senaste mötet, samt vilka aktiviteter som är 
pågående eller i planeringsfasen. Det finns tre konkreta och återkommande 
punkter, som ofta är föremål för större diskussioner. Isabella går igenom 
KA-gruppens prestation i form av omsättning. I dessa presentationer delas 
omsättningen upp i ordinarie projekt och försäljningsaktiviteter. De 
ordinarie projekten är pågående projekt som inte går att härleda till någon 
specifik försäljningsaktivitet eller KA-aktivitet. Teamen ansvarar för dessa 
projekt, men under mötena läggs större vikt på potentiella projekt och hur de 
ska kunna genomföras. Isabella använder siffror från CRM-systemet för att 
presentera hela KA-gruppens prestation i form av intäkter, men dessa siffror 
revideras för att informationen i CRM-systemet inte är uppdaterad eller för 
att ett projekt förväntas generera mer eller mindre intäkt än vad som är 
inlagt i systemet. KA-gruppens prestation mäts alltså med en rad 
jämförelsetal som kopplas till de olika key-accountteamens försäljningsmål. 
Teamen har själva satt upp målen för det aktuella räkenskapsåret och målen 
skiljer sig mycket mellan teamen. Försäljningsaktiviteterna är pågående 
aktiviteter,"som ännu inte genererat något konkret projekt. Dessa aktiviteter 
mäts också med hjälp av CRM-systemet. Denna typ av mätning är relativt ny 
i formen eftersom KA-gruppen inte funnits under lång tid och därför blir det 
ofta diskussioner om hur affärsmöjligheter och potentiella projekt ska 
värderas och vad för information om dessa projekt som ska läggas in i 
systemet.  

KA-gruppens prestation, dvs. de under kvartalet genererade intäkterna, 
medför diskussioner om hur teamen ska hantera potentiella projekt som är 
svåra att på förhand prediktera. En vanlig slutsats från teamen är att de inte 
förstår när ett potentiellt projekt ska läggas in i systemet. Många teamledare 
menar att det komplicerar teamens arbete eftersom den värdering de gör av 
ett potentiellt projekt kan visa sig vara relativt långt ifrån det faktiska värdet 
som senare skrivs på offerten till klienten och att detta påverkar teamens 
prestation eftersom de mäts på de siffror som finns i CRM-systemet.  

 
Det är komplicerat med Systemet (internt namn på CRM-systemet) 

eftersom att en intressant affärsmöjlighet antingen kan generera miljoner 
eller ingenting. Vi vet inte förrän efter vi vunnit offerten. (Teamledare) 
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Försäljningsmålen är viktiga för de personer som ansvarar för olika 
affärsområden, grupper eller team, det som internt på Revisionsbyrån kallas 
för pipen. Pipen innebär de kommande affärer som finns i CRM-systemet 
och den potentiella intäkten som dessa affärer kan ge Revisionsbyrån. Under 
de olika mötena diskuteras pipen flera gånger och Isabella understryker ofta 
vikten av att teammedlemmarna aktivt går in och ändrar i CRM-systemet 
när sannolikheten för att det kommande projektet ska bli verklighet ökar. 
Isabella berättar att detta konkret innebär att hon vill att varje team under 
sina möten diskuterar de potentiella projekt som de har inlagda i CRM-
systemet. Varje potentiellt projekt som läggs in i CRM-systemet måste ha ett 
pris, dvs. en potentiell intäkt för Revisionsbyrån. Idén med detta är att key-
accountgruppens styrgrupp ska kunna jämföra och budgetera hur mycket 
potentiella intäkter som Revisionsbyråns satsning på key-accounts kan 
generera. När ett projekt läggs in i CRM-systemet första gången kan priset 
vara högt satt, men med en låg sannolikhet och allteftersom arbetet med att 
bearbeta kunden kring det potentiella projektet går framåt så ökar 
förhoppningsvis sannolikheten att projektet går igenom och således bör 
också sannolikheten för att få in det uppsatta priset bli högre. Således är det 
ett nödvändigt sätt för Isabella och ledningsgruppen att arbeta på, men hon 
betonar att det ställer krav på teamen att kontinuerligt uppdatera CRM-
systemet med nya händelser och nyckeltal. Uppdateringen innebär dock 
svårigheter då det är svårt för teamledarna att sätta etikett på alla projekt 
och kunna härleda dem till rätt affärsområde, eftersom de personer som 
ansvarar för de olika affärsområdena också vill ha precisa värderingar på 
potentiella projekt. Diskussionen kring försäljningsmål är omfattande på 
Revisionsbyrån eftersom förutom key-accountteamens och key-
accountgruppens försäljningsmål, så har även de olika affärsområdena och 
speciella satsningar som finns inom vissa branscher egna försäljningsmål 
vilka behöver beaktas vid värderingar av potentiella projekt.  

Ett ämne som ofta diskuteras på mötena är teammedlemmarnas prioritering 
av KA-arbetet. Precis som i exemplet med Elina ovan ingår samtliga 
individer i KA-gruppen i andra grupperingar och konstellationer förutom 
sina ordinarie uppgifter i sin underavdelning. Detta medför ibland att möten 
krockar och medlemmar i KA-gruppen tenderar att prioritera de ordinarie 
arbetsuppgifterna, menar Isabella. Under de 18 månaderna som jag följer 
gruppen varierar närvaron på mötena från 16 till 25 personer. På samtliga 
möten finns representanter från alla key-accountteamen, vilket Isabella 
menar är en förutsättning för att mötena ska fungera, då avrapportering är 
en viktig del av den fasta agendan. Tendenserna under tiden är dock att 
närvaron är lägre vid den enligt tradition arbetsintensiva tidsperioden på 
Revisionsbyrån, nämligen under senvåren.  
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4.3 Key-accountteamen 

4.3.1 Teammedlemmars roller, teamstrukturer och samarbete  

Teamledarens roll är viktig i alla teamen då denne ofta är utvald baserat på 
sin kontakt med klienten och även innan KA-gruppen startat haft etablerade 
relationer med klienten. I de fyra team som levererar revisionstjänster till 
sina klienter är teamledaren den ansvariga revisorn och har förutom en 
ledande position i teamet och i revisionsarbetet för klienten, även en ledande 
position i Revisionsbyrån. Marie, till exempel, som är teamledare för team 7 
är även med i KA-gruppens ledningsgrupp och har också en ledande position 
i Revisionsbyrån.  

Enligt Revisionsbyråns interna styrdokument för key-accountteamen och för 
de roller som teamen ska innehålla beskrivs teamledarens ansvarsområde 
enligt följande:  

”leda ett strukturerat arbete med att öka försäljningen av 
[Revisionsbyråns] tjänster mot kunden. I detta ingår att leda [key-

accountteamens] arbete samt att arbeta nära bransch- och 
affärsområdesansvariga” 

Teamledarna uppfattar sina roller främst som ledarroller där de i sin uppgift 
ska engagera och inspirera teammedlemmarna att arbeta för att skapa, 
etablera och behålla kontakt med klienten. Marie menar också att en stor 
uppgift är att få teamet att arbeta på ett sätt så att klienten ser 
Revisionsbyrån som den huvudsakliga leverantören av professionella 
revisions- redovisnings- och rådgivningstjänster. Teamledarna uttrycker att 
det är svårt för deras team att bedriva försäljning från alla affärsområden till 
sina klienter på grund av dess inriktning på antingen revision eller 
rådgivning. En del klienter, exempelvis klienten som team 3 ansvarar för, 
har uttryckligen sagt till teamledare Emelie att de inte vill köpa andra 
tjänster av Revisionsbyrån än revisionstjänster. I andra team, exempelvis 
team 1 är det ett motsatsförhållande där klienten inte vill anlita 
Revisionsbyrån för att köpa revisionstjänster, men däremot levererar team 1 
konsult- och rådgivningstjänster till klienten. I dessa två exempel är 
teamledarens roll som ledare särskilt viktig enligt Malin för att få teamet att 
arbeta tillsammans.  
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”Om man tittar på försäljningen så är ju nästan 90 procent på rådgivning 
och konsulttjänster, så vi behöver få in mer försäljning på skatt och 

revision. Vi var ju nära att vinna revisionsprojektet så där genom fick vi ju 
väldigt många bra kontakter så vi stärkte den sidan. Men vi behöver få in 

mer skatt också så att vi inte blir så beroende av rådgivningsaffärerna tror 
jag”. (Sanna, driver team 1) 

För varje team finns också en utsedd driver som har till uppgift att driva 
teamet och teamets strategiska plan. I Revisionsbyråns interna dokument 
kring satsningen på key-accountteamen är det tydligt att driverrollen är 
viktig eftersom drivern har ett stort ansvar att skapa nya, samt vårda 
befintliga relationer hos klienten. Driver har också övergripande ansvar för 
att CRM-systemet alltid är uppdaterat med den senaste informationen från 
teammedlemmarna. Till sin hjälp har drivern en koordinator som enligt de 
interna dokumenten har till uppgift att stötta driver och teamledare i arbetet 
med bland annat dokumentation, planering och uppföljning av 
teamaktiviteter. Koordinatorn är också den person som ska ha det direkta 
ansvaret att stötta driver med den faktiska uppdateringen av CRM-systemet. 
Dessutom är koordinatorn teamets kontakt med Revisionsbyråns interna 
stödfunktioner såsom affärsutvecklingsavdelningen, marknadsavdelningen 
och IT-avdelningen. Dessa tre fasta roller kompletteras av två till tre 
personer så att teamet har representanter från alla Revisionsbyrån 
affärsområden; revision, rådgivning och skatterådgivning. Strukturen i 
samtliga åtta team bygger till stor del på samarbete. Teamledarna har 
överlag positiva upplevelser av samarbetet i teamen. Teamledarnas närmaste 
medarbetare är drivern, eftersom det är de som har ledande befattningar i 
teamen. En del teamledare leder mötena själva och några delar ansvaret med 
drivern.  

”Jag tycker att samarbetet är gudomligt”. (Malin, teamledare team 1) 

Den dominerande strukturen på samarbetet mellan teamledare och driver är 
den uppdelning som Revisionsbyråns interna styrdokument föreslår. I dessa 
dokument är det tydligt att teamledaren är den person som ansvarar för de 
externa relationerna med klienten, dvs. att representera hela Revisionsbyrån 
i arbetet med klienten. Julia, som är teamledare i team 8 menar att en av 
hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att genom sitt nätverk av kontakter 
hos klienten skapa möjligheter för sina kollegor i teamet att bli mer aktiva i 
sitt arbete att skapa kontakter och etablera relationer hos klienten. 
Samarbetet med drivern är en viktig dimension för att få teamets verksamhet 
att gå framåt. En del teamledare är mer aktiva än andra och det reflekteras 
också i hur mötena fungerar. I en del av mötena för några av teamen är inte 
teamledarna närvarande vilket ställer högre krav på drivern som då får 
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ansvaret att leda mötena och diskussionerna. Strukturmässigt är team 6 det 
enda team som förändrar strukturen och byter personer i ledande roller, 
samt team 8 som använder en annan struktur med särskilda grupper där 
medarbetare från vart och ett av de tre affärsområden ingår. Syftet med 
denna struktur är för att hålla teammötena mer fokuserade på 
relationsutveckling och potentiella projekt, istället för långa av-
rapporteringar om befintliga projekt.  

”Jag tror inte vi kommer ändra på teamstrukturen utan nu ska vi arbeta 
med proaktivitet ut mot kunden. Nu har vi systemen och strukturerna på 

plats. Sen har vi ju strukturerna kring CRM-systemet, där finns 
fortfarande mycket övrigt att önska”. (Marie, teamledare team 7) 

Under flera möten diskuteras att det är bra att teamen finns, så 
teammedlemmarna kan få information om klienten och de personer som de 
behöver komma i kontakt med för att på sikt kunna etablera nya projekt. 
Teammedlemmarna har förutom sina roller i teamet också arbetsuppgifter 
inom de affärsområden som de är ansvariga för, eller representerar, vilket 
innebär en ökad press då de i sin ordinarie roll samtidigt förväntas leverera 
nya uppslag till affärsmöjligheter eller projekt. I team 8 läggs ett extra stort 
ansvar på de affärsområdesansvariga teammedlemmarna då de utvecklat ett 
arbetssätt där de ansvarar för och arbetar med egna, mer operativa team 
som är kopplade till klienten. De affärsområdesansvariga team-
medlemmarna får på det sättet ett större ansvar i kärnteammötena (som 
teamet kallar den huvudsakliga key-accountteamgrupperingen) att 
gemensamt utveckla kundrelationen.  

”Även om vi har gjort en lång resa så tror jag vi har rätt mycket kvar. Det 
började ju mer eller mindre från scratch i september förra året skulle jag 

säga och då var det jag och Stina (drivern) som diskuterade vikten av att ta 
fram en struktur och verkligen förankra den. Vi har ju våra 

kärnteammöten och de har vi en gång i kvartalet eller varannan månad, så 
de mötena har vi ju inte så ofta, utan själva säljarbetet ska ske i 

subgrupperna. Så att det var väldigt viktigt att sätta den strukturen då”. 
(Marie, teamledare team 8) 

Samarbetet i teamen visar sig vid samtal med teammedlemmarna fungera 
bra till stora delar. Överlag är teamledarna och drivers nöjda med 
samarbetet dem emellan, även om samarbetena och ansvarsfördelningen 
mellan de personer som innehar dessa roller fungerar olika. Samarbetet 
mellan teamledaren och drivern är en nyckel för ett väl fungerande 
samarbete i teamen beskriver en teamledare, då dessa två rollfunktioner ska 
vara och är ledare i alla key-accountteam. För att exemplifiera ett väl 
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fungerande samarbete kan team 8 användas, där både Marie och Stina 
menar att samarbetet mellan dem fungerar bra och att den ansvars-
uppdelning de har mellan sig är tydlig och väl förankrad med 
teammedlemmarna så att de vet till vem de ska vända sig med frågor eller 
förslag på förändringar. Marie menar att de tillsammans planerar men att 
Stina är organisatören som utför de planer som de gjort tillsammans, medan 
hon fokuserar på hur teamets struktur ska kunna överföras till det globala 
teamet, dvs. olika Revisionsbyråkontor som arbetar med kunden på olika 
platser i världen. 

Jag tycker att det nu fungerar jättebra. Hon blir ju den som får vara 
organisatören av det här arbetet om jag jobbar med struktur etc. så blir 

hon den som ska se till att det vardagliga fungerar såsom möten, agenda, 
uppföljning, aktiviteter”. (Marie, teamledare team 8) 

”Det fungerar väldigt bra, det är väldigt tydligt vad min roll är där och vad 
hennes roll är. Min roll är att hålla igång maskineriet. Så min roll blir 

mycket det att presentera hur pipen ser ut, det är väl rätt mycket piska som 
det ser ut nu”. (Stina, driver team 7) 

Även om de flesta teammedlemmar och drivers tycker att samarbetet i 
teamen och mellan dem fungerar väl ställs teamen också inför utmaningar i 
sin dagliga verksamhet. Den första utmaningen är att få teammedlemmarna 
att närvara på mötena och den andra rör kommunikationen i teamen, 
kommunikationen mellan teamen och kommunikationen med KA-gruppens 
ledning. Precis som i fallet med KA-gruppen varierar närvaron på och 
engagemanget i mötena mycket beroende på teammedlemmarnas andra 
arbetsuppgifter. Närvaroproblematiken i teamen diskuteras främst i KA-
gruppen där teamledarna utbyter erfarenheter om hur de hanterar och 
försöker komma till rätta med denna. Enligt flera teamledare och drivers är 
variationer i hur mycket individer kan lägga ner på mötestid, 
försäljningsaktiviteter och relationsskapande aktiviteter med klienten alltid 
underordnat pågående projekt som är i leveransfasen. Dessa får inte 
nedprioriteras då det är sådana projekt som garanterar relationen med 
klienten samt går att mäta och räkna på i nuläget.  

4.3.2 Kundrelationer i key-accountteamen 

Arbetet med kundrelationer skiljer sig en del mellan teamen, mycket 
beroende på hur teamets målsättning ser ut (se figur nedan). En målsättning 
bland samtliga team är att öka antal aktiviteter hos klienten. Sara, som är 
driver för team 6 beskriver vikten av att identifiera behov hos klienten som 
en viktig del för att öka antalet aktiviteter. Behovsidentifieringen kräver 
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mycket arbete och bygger också på att teammedlemmarna har tillräckligt 
goda kontakter med personer i klientorganisationen så att det är enkelt att 
boka in möten för att diskutera andra saker än bara den pågående 
tjänsteleveransen. Dessa aktiviteter kan sedan utvecklas till affärsmöjligheter 
som teammedlemmar kan presentera för klienterna. Teamen diskuterar i 
sina möten mycket om vilka personer de vill lära känna. Elin, som är 
koordinator i team 5 berättar att identifiering av intressanta och viktiga 
personer i klientorganisationen är en stående punkt på teammötenas agenda 
och att mycket energi läggs från teamet på att kontakta och att försöka 
initiera en relation med dessa personer. Detta görs enligt Elin för att 
konkurrensen bland byråerna är så hård att utan en relation, eller 
åtminstone en kontakt med den intressanta personen ifråga är chansen att få 
till ett möte eller ännu hellre vinna ett projekt minimal.  

”Kundrelationen är absolut prio ett. Mycket av mötena handlar ju också om 
att vi diskuterar kontakter, vilka vill vi lära känna, vilka känner vi och så. 
Det är ju stående punkter i agendan på varje möte. Så att jag skulle säga 

att det definitivt är den viktigaste enskilda faktorn”. (Elin, koordinator 
team 5)  
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Team Karaktär på klientrelationen 

Team 1 Återetablering av förlorade relationer hos klienten efter klientens omorganisering. 
Kontaktskapande med flera nya personer. 
Teamledare Malin, samt driver Sanna har utvecklade personliga relationer. 

Team 2 Arbetar tillsammans med kollegor i ett annat land för att bygga upp relationer med klienten. 
Förlorar under studiens gång ett stort projekt till en konkurrerande byrå. 
Driver Sandra har arbetat som konsult hos klienten tidigare och har utvecklade relationer. 

Team 3 Misslyckade försök att kontakta personer i avseende på tjänsteleverans utanför revision. 
Klienten frånsäger sig teamets försök att få kontakt med andra personer än de som arbetar 
med revisionen. 
Teamledare Emelie är ansvarig revisor och har utvecklade relationer i hela 
klientorganisationen. 

Team 4 Teamet arbetar med planering av flera projekt med klienten.  
Flera teammedlemmar har utvecklade personliga relationer. 
Både teamledare Therese och driver Sara arbetar med kontinuerligt med klienten i och med 
revisionen. 

Team 5 Teamet arbetar mycket med relationsskapande aktiviteter. 
Inga personliga relationer förutom teamledare Anne, som dock inte medverkar i teamarbetet 
i någon större utsträckning. 
Omorganisering och byte av personer på viktiga positioner i teamet. 

Team 6 Arbetar tillsammans med kollegor i ett annat land för att etablera relationer i det landet, där 
klienten också har expanderat sin verksamhet kraftigt. 
Arbetar med planering av större projekt tillsammans med kollegor i ett annat land. 
Personliga kontakter till många personer, men dessa har inte de befogenheter som teamet 
behöver för att skapa möjlighet för fler tjänsteleveranser. 

Team 7 Levererar både revision och konsulttjänster vilket leder till utvecklade personliga relationer  
Starka personliga relationer från flera teammedlemmar som arbetat länge med klienten.  
Driver Stina och teamledare Marie har omfattande personliga nätverk i 
klientorganisationen. 

Team 8 Levererar revision till klienten, vilket påverkar relationen. 
Teamledare Julia och revisionsansvarig Emma har utvecklade relationer. 
Driver Maira arbetar inte med revision och kämpar för att initiera kontakter. 

Tabell 7 Kundrelationer i key-accountteamen 

För de personer som inte har dessa kontakter finns andra vägar att gå. Team 
1 diskuterar under flera möten hur de ska arbeta för att göra klient-
organisationen och de personer de har kontakt med uppmärksamma på de 
behov som teamet identifierat. Malin, som är teamledare menar att det är 
viktigt att finnas där klienten finns. Att investera tid i att engagera sig i 
klientens organisation, även om det inte direkt finns ett potentiellt projekt 
bygger relationer på sikt. Malin använder olika forum för att komma i 
kontakt med personer som hon inte har en naturlig interaktion med, men 
som hon anser är bra att lära känna.  
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Jag är med och så träffas man i något mingel eller på en konferens och vad 
händer då. Jo, det här är personer som rör sig i rätt kretsar och sen får vi 
in de som finns med och är aktiva. Men den delen skulle jag vilja säga, den 
är relativt eftersatt i Revisionsbyrån, för skulle man göra mer sådant och 
förstå den vidden då skulle man komma igenom mycket bättre och kunna 

göra mer”. (Malin, teamledare team 1). 

Teamet lyckas emellertid med att arrangera en workshop och bjuda in olika 
företag inom den bransch där klienten verkar. Syftet med workshopen är 
enligt Malin att knyta samman de kontakter som Revisionsbyråns olika team 
inom den specifika branschen har för att på så sätt kunna stämma av och få 
nya idéer och ge inspiration till de inbjudna kunderna. Sådana här 
seminarier, workshopar och mer informella kontakter med klienten kan 
underlätta för mer formella möten genom att förenkla arbetet med att 
komma i kontakt med en nyckelperson hos klienten. Denna typ av aktiviteter 
skapar också förtroende hos klienten. Elina menar att ett personligt intresse 
för klientens organisation och affärer smittar av sig, både inom teamet och 
till klienten. Stina, som är driver i team 7, har tidigare arbetat som konsult 
hos klienten och understryker betydelsen av den personliga kontakten. 
Många av hennes kontakter hos klienten är personer som hon arbetat med i 
tidigare projekt då hon var konsult, men som nu avancerat i 
klientorganisationen och därför är intressanta även ur ett mer strategiskt 
perspektiv. Dessa kontakter har direkt bidragit till att teamet har goda 
relationer med de personer i klientorganisationen som de vill ha och att 
dessa relationer hjälpt dem att vinna projekt i konkurrens med andra byråer.  

”Det handlar om att få kunden att bli framgångsrik i sin organisation.” 
(Stina, driver team 7) 

Likaväl som att samtliga teammedlemmar poängterar vikten av goda 
relationer med klienten, poängterar de också vikten av att de tjänster som de 
levererar är av hög kvalitet. En tjänsteleverans som inte lever upp till 
klientens förväntningar kan aldrig vägas upp av en god personlig relation 
med den ansvarige på klientföretaget. Många av de intervjuade personerna 
menar att en personlig relation med personer hos klienten underlättar 
arbetet, men att den bör hållas på ett professionellt plan och inte bli för 
privat. För de teammedlemmar som arbetar med klienter där 
revisionstjänster är den största leveransen är professionalismen av arbetet 
särskild betydelse. Nathalie, som är driver i team 6 beskriver balansgången 
mellan personlig och professionell relation som svår, men viktig. Hon 
arbetar tätt med de personer hos klienten som teamet vill ha kontakt med 
och menar att relationen med personerna hos klienten många gånger ser 
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henne som ett bollplank, oavsett om det är i en situation där hon aktivt 
arbetat i ett projekt eller inte.  

För de fyra team som levererar revisionstjänster till sina klienter är 
regelverket kring revisionsarbetet centralt. Den mest förekommande 
diskussionen kring regelverket handlar om revisorns oberoende, dvs. hur 
mycket tjänster utanför revisionsleveransen som teamen kan eller får 
leverera till klienten. Orsaken till diskussionerna är att den byrån som utför 
revisionen enligt regelverket ska vara oberoende. För team 3 innebär detta 
problem efter en tid då Emelie som är teamledare fått besked av klienten att 
de inte är intresserade av några andra tjänster än de revisionstjänster som 
teamet utför. Tiden innan Emelie får beskedet av klienten har flera 
teammedlemmar försökt kontakta intressanta personer på klientföretaget för 
att presentera idéer på potentiella samarbeten och projekt där teamet 
identifierat behov hos klienten. Ida som är driver i team 3 och som tillhör 
affärsområde rådgivning har märkt av klientens ljumma intresse för hennes 
försök till att initiera kontakter. Reglerna kring revisorns oberoende 
diskuteras återkommande i de fyra team som levererar revision, men det är 
under studiens gång bara team 3 som direkt har problem med att klienten 
anser att teamets proaktivitet rörande nya affärsmöjligheter är störande.  

“för den här klienten så har jag kommit till insikt att de inte vill att vi ska 
sälja andra saker än revision till dem. Det är väldigt svårt att få dem att 

säga det rakt ut, men hela deras kroppsspråk och beteende osv. gör att det 
är så som jag tolkar det”. (Ida, driver team 3) 

Det finns exempel på när relationen med kunden utvecklats till en mer 
personlig nivå. Dessa möten innebär i regel en mer avslappnad stämning och 
enligt en del av teammedlemmarna är det ibland svårt att veta om mötet är 
formellt eller om det endast är att betrakta som ett samtal. Marie som är 
teamledare i team 7 menar att den personliga känslan i kundrelationen kan 
bero på hennes personlighet och att hon är mån om individen och inte bara 
ser till klientföretaget eller den aktuella eller den potentiella 
affärsmöjligheten. För att få personliga kundrelationer är det viktigt att 
fundera över matchningen mellan individer. För Marie är det en självklarhet 
att stötta teammedlemmarna så mycket som möjligt genom att till största del 
försöka vara med och introducera teammedlemmen på klientföretaget och 
för de personer som hen ska arbeta med. Genom att investera den tiden får 
klienten en större förståelse för hur Revisionsbyråns arbete går till och varför 
den teammedlemmen introduceras för klienten. Marie menar att det är ett 
sätt att arbeta för att få relationerna att bli långvariga och personliga, även 
om tjänsteleveransen spelar en minst lika viktig roll, särskilt i 
initieringsfasen.  
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”Jag har några kunder där jag har just dessa relationer och det är ju helt 
fantastiskt. Men det tar tid och man måste kanske blivit lite brothers in 
arms. Man ska ha gått igenom ett par saker tillsammans innan de är 

beredda att dela med sig av djupare funderingar… av sina egna 
frustrationer till mångt och mycket”. (Marie, teamledare team 7) 

De åtta teamen och dess medlemmar har som visats ovan liknande attityder 
kring hur viktig relationen med kunden är. Individernas arbete med sina 
kunder, dvs. de personer de har kontakt med på klientföretaget skiljer sig på 
flera sätt i de olika teamen. Alla åtta teamledare har valts ut baserat på deras 
befintliga kontakter med personer hos klientföretaget. Bland 
teammedlemmarna ser det emellertid olika ut. Sanna som är driver och 
Elina som är koordinator, båda i team 1, berättar att de inför ett möte med 
en potentiell kund, dvs. en person på klientföretaget de vill ha kontakt med, 
förbereder sig noggrant. En bra förberedelse är viktig särskilt eftersom den 
potentiella kunden är medveten om Revisionsbyråns engagemang i 
klientorganisationen och om de projekt som pågår eller som tidigare har 
genomförts. Detta påverkar kundens inställning menar Sanna, vilket innebär 
att förberedelsen inför mötet är viktig då mötet kan uppfattas som ett 
sanningens ögonblick.  

”Jag tycker jag behöver fråga mycket mer frågor med en ny kontakt och 
det är svårare, att veta exakt vad kunden menar om de vill ha en analys på 

ett område”. (Sanna, teamledare team 1)  
 
Elina å andra sidan känner en trygghet när hon ska träffa en potentiell kund 
för första gången eftersom hon vet att Malin som är teamledare ofta har 
förberett klienten på vem hon är och ibland även varit med och introducerat 
henne för klienten. Elinas roll som koordinator innebär att hon i sina 
uppgifter inte förväntas ha lika frekvent klientkontakt som de andra 
teammedlemmarna, men hon känner ett ansvar att förvalta det förtroende 
som hon får av Malin. Det första mötet är ofta det viktigaste eftersom det är i 
dessa möten som kunden får chans att skapa sig en bild av Elina, vilket hon 
menar till viss del ökar pressen på hennes agerande i mötet med kunden.  

”Det handlar mycket om förtroende. Det viktiga är att få komma in och 
bygga relationer för att visa att man faktiskt är intresserad av den här 

kunden”. (Elina, koordinator team 1) 
 

Förberedelserna inför ett kundmöte ser annorlunda ut för de 
teammedlemmar som har återkommande kontakt med sina kunder. Sara, 
som är driver i team 4 träffar främst personer som hon arbetar med i sin roll 
som revisor, vilket underlättar förberedelserna. Samma sak gäller för en rad 
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andra teammedlemmar, framförallt teamledarna. Det finns dock skillnader 
och en del kundmöten kräver rigorösa förberedelser. Ett exempel på ett 
sådant möte är de årliga mötena med klientens revisionsutskott. Dessa 
möten är inga vanliga möten enligt Julia. Hon menar att svaret på hur en 
kund definieras är enkelt gällande revisionsklienter, i alla fall formellt sett: 
det finns genom överenskommelsen mellan klienten och Revisionsbyrån ett 
juridiskt bundet dokument om vilka personer som ansvarar för revisionen. 
Julia menar att det inte fungerar på det sättet utan hon vill kunna koppla 
relationen till den person som hon arbetar med kontinuerligt. I hennes fall, 
vilket även Emelie som är teamledare i team 3 understryker, är det en 
komplex företeelse att prata om kundrelationer med en revisionsklient, 
eftersom det enligt Emelie egentligen är ägarna, dvs. aktieägarna som är den 
egentliga kunden.  

”Hos kunden går man inte in oförberedd på ett möte. Man är ordentligt 
förberedd eftersom de själva har så hög nivå på allting. De är duktiga, 

kompetenta och krävande människor så du går ju inte in och tar folks tid 
två timmar… det tar ju fyra timmar att förbereda ett tvåtimmarsmöte”. 

(Julia, teamledare team 8) 

I teamen diskuteras hur ofta medlemmarna ska ha kontakt med sina kunder 
hos klientföretaget och hur de ska prioritera sin tid, då alla har flertalet 
andra arbetsuppgifter som kräver deras uppmärksamhet utanför teamen. 
Team 6 har problem med att få tid för möten hos klienten, vilket gör att de 
bestämmer att försöka prioritera all möjlig tid för att försöka etablera 
kontakt med personer hos klienten eftersom det är den enda chansen för 
dem att kunna få presentera de affärsmöjligheter de identifierat för klienten. 
De personer i teamet som redan har etablerade kundrelationer genom 
tidigare projekt lovar att hjälpa till med introducering så mycket de kan, men 
de bestämmer ändå att ha ordentlig samordning på kontaktförsöken så det 
inte leder till missnöje hos klienten. I team 3 diskuteras också problematiken 
med att skapa kontakter med personer i klientorganisationen. Emelie, som 
är ansvarig revisor för klienten är av uppfattningen att det är för stort fokus 
på möten i KA-gruppen generellt och i teamet specifikt och är av 
uppfattningen att klienten säger till om de vill ha hjälp med något. Hon 
tycker att det stora fokus på genomförda möten som diskuteras i KA-
gruppen är missvisande och inte säger något specifikt om hur teamens 
arbete fortskrider. 

“att ringa och säga vi vill komma och prata, då är det bara att ticka av 
möten. Det blir lite dammsugarförsäljarstuket där du mäts på hur många 

ringklockor du ringt på en dag och inte vad du faktiskt åstadkommit”. 
(Emelie, teamledare team 3) 
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De teammedlemmar som inte har egna kundrelationer i 
klientorganisationerna är till stor del beroende av sina kollegor för att 
underlätta initieringsprocessen, där den första kontakten som tidigare 
beskrivits är avgörande enligt flera teammedlemmar. Generellt i teamen är 
det teamledarna och till viss del drivers som har de starkaste personliga 
relationerna med klienten, vilket också är ett av skälen till att de blivit 
utvalda till att ansvara för teamens verksamhet. De är därför ofta med och 
introducerar andra teammedlemmar i deras första möten med klienten. 
Introduktionen kan ske i form av ett möte som ändå ska genomföras, 
exempelvis diskussioner kring ett pågående eller avslutat projekt, eller i form 
av workshops, seminarier eller andra mer informella tillställningar där både 
klienten och Revisionsbyrån finns representerade. Exempel på sådana 
tillställningar är branschspecifika intresseföreningar som arrangerar 
föreläsningar eller seminarium, eller att klientföretagets representanter 
bjuds in till en av Revisionsbyrån arrangerad workshop såsom i fallet med 
team 1 tidigare i detta avsnitt.  

Introduktionen av kollegor är viktig då det inte alltid är säkert att det är den 
person som har kundrelationen är den som är bäst lämpad att diskutera 
detaljer i ett potentiellt projekt med klienten. Dessa situationer diskuteras i 
teamen som överlämning av uppdrag och är enligt många teammedlemmar 
en lika viktig fas som när en person för första gången ska träffa den 
potentiella kunden i klientorganisationen. Ett tydligt exempel på vikten av 
introducering av kollegor vid en överlämning av uppdrag finns i team 5 där 
Viktoria i sin roll som vikarierande driver arbetat mycket med att försöka 
skapa kontakter med viktiga personer i klientorganisationen. Viktoria menar 
att hennes viktigaste verktyg då hon ska lämna över en kundrelation till en 
teammedlem förutom den fysiska närvaron vid det första mötet är skriftlig 
information. Överlämning sker oftast enligt Viktoria då hon tillsammans 
med kunden identifierat ett problem som klientorganisationen inte har egen 
kompetens att lösa, men att hon själv känner att hon inte kan gå vidare och 
prata lösningar på problemet. Det kan exempelvis röra en diskussion om ett 
projekt inom skatterådgivning som hon känner sig osäker på och då vill 
lämna över till den person i teamet som representerar affärsområde 
skatterådgivning.  

”Den generella approachen i överlämningen eller inblandningen beror lite 
på vad man kommit överens om med de andra personerna. Ibland följer 

jag med hela tiden och då ställer jag mest frågor utifrån kundens behov och 
diskuterar målbilder, men så fort kunden börjar prata om lösningar, då 
lämnar jag förslag på en person som kunden bör träffa”. (Viktoria, vik 

driver team 5) 
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I situationer där teammedlemmar introduceras till klienten genom kollegor i 
teamet är det nödvändigt att lära känna klienten på djupet. I flera team där 
överlämningsprocesser diskuteras går den kundansvarige teammedlemmen 
igenom i detalj hur den potentiella kunden är, både vilka roller personen har 
i klientorganisationen och vilka typer av beslut hen har befogenheter att 
fatta, samt hur hen är i sin profession. I team 7 sker flertalet överlämningar 
under tiden jag följer dem. Teamledare Marie menar att hon själv aldrig har 
några problem att skapa nya kontakter i klientorganisationen eftersom hon 
genom sina kontakter blir introducerad till nya personer. I dessa fall innebär 
det långa samarbete som Marie haft med klienten i sin roll som revisor att 
hon blir ett riktmärke för hur Revisionsbyråns anställda beter sig och agerar 
i interaktion med klienten. Även Julia upplever liknande saker som Marie, 
där hon menar att det arbete som enskilda individer utför hos klienten 
påverkar hela Revisionsbyråns anseende. Dessa erfarenheter berättar båda 
om i sina respektive möten i anslutning till att överlämningsprocesser ska 
initieras, för att på så sätt förbereda sina kollegor på vilka utmaningar de 
står inför, när de ska gå in i ett längre projekt i klientorganisationen.  

”Mycket mer än man tror sitter ju historiskt i väggarna. Det där ska man 
ha respekt för om man kommer in som ny ansvarig på ett uppdrag vi haft 
länge. Man ska se till att vårda historien och sedan utveckla efterhand det 
som man tror på. Jag tycker inte man ska vara allt för otålig att utveckla 

och förändra allt på en gång, en relation utvecklas utifrån den historia som 
finns i den”. (Marie, teamledare team 7)  

”När (klienten) tänker på Revisionsbyrån då kommer det ju upp på deras 
näthinna hur Revisionsbyrån uppträdde på senaste mötet och det tror jag 

bygger vårt varumärke rätt mycket då, hur vi beter oss och vad vi säger på 
de här mötena”. (Julia, teamledare team 8)  

4.3.3 Utvecklings- och informationsdelningsprocesser i teamen 

Under de 18 månader som jag följer teamen utvecklas de bland annat genom 
förändringar i sammansättningar, där det i flera team byts ut 
teammedlemmar. Det sker strukturförändringar som får stor påverkan på en 
del team, medan andra inte utvecklas i lika stor omfattning, främst genom 
att individer lämnar teamen och det tillkommer nya. Teamens utveckling 
följs upp av Isabella på KA-mötena som sker en gång per kvartal, men 
diskuteras också i stor utsträckning på teammötena. I många av teamen är 
den största märkbara utvecklingen samarbetet mellan teammedlemmarna. 
Vissa av teamen är, som tidigare nämnts, nystartade när jag börjar följa dem 
medan andra har arbetat tillsammans under en längre tid. Det är också tiden 
tillsammans i teamet som utgör de stora skillnaderna i utveckling som 
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observerats under de 18 månaderna. Tabellen nedan visar teamens 
utvecklingsprocesser.  

Team Teamutveckling  

 Team 1 Teamets utveckling präglas av att de förlorat budgivning av ett omfattande projekt. 
Teammedlemmarna arbetar mycket tillsammans utanför teamet då de flesta har sin expertis 
inom samma ”bransch”, dvs. att de är experter på en viss typ av organisationer.  

Team 2 Teamets utveckling präglas av samarbetet med kollegor i ett annat land. Former och 
arbetssätt diskuteras och utvecklas under tiden observationerna pågår. Teammedlemmarna 
känner varandra sedan tidigare och har gott samarbete men utvecklingen hämmas delvis av 
det bristande samarbetet med kollegorna i ett annat land.  

Team 3 Teamets utveckling under studiens gång är negativ. På klientens förfrågan slutar 
teammedlemmarna arbeta med att försöka finna och planera möjliga projekt inom andra 
områden än revision. Teamet degraderas under studiens gång som key-account men 
kundrelationen i form av revisionsuppdraget består.  

Team 4 Teamet är homogent och domineras av revisionsleveransen. Teammedlemmarna känner 
varandra sedan tidigare, men under tiden observationerna pågår tillkommer individer med 
expertis som ansetts saknas i teamet.  

Team 5 Teamet är under omstrukturering två gånger under tiden som observationerna pågår. Driver 
byts ut två gånger och flera teammedlemmar har svårt att prioritera teamarbetet på grund av 
stor arbetsbörda i andra projekt.  

Team 6 Arbetet fokuseras på att utveckla arbetssätt och former för hur de ska samarbeta med sina 
kollegor i ett annat land. Närvaron under mötena som observeras är låg vilket påverkar 
utvecklingen.  

Team 7 Teamet har arbetat tillsammans, flera av teammedlemmarna, sedan tidigare. Samarbetet 
fungerar och teammedlemmarna känner varandra.  

Team 8 Teamets verksamhet domineras av det stora revisionsprojektet vilket involverar flera 
teammedlemmar. Utvecklingen av projekt i andra affärsområden går långsamt och teamet 
fokuserar på revisionen. Teamet har undergrupper som teammedlemmarna ansvarar för. 
Här ifrån sköts majoriteten av de mer operativa diskussionerna.  

Tabell 8 Key-accountteamens utvecklingsprocess 

I de nystartade teamen ägnas den övervägande delen av tiden på mötena åt 
diskussioner om hur de vill arbeta. I de flesta fall så leder teamledaren 
tillsammans med driver mötena och använder sig av den mötesstruktur som 
finns föreslagen i de interna styrdokumenten för key-accountteamen. I 
dokumenten finns en rad fasta punkter som alltid ska avhandlas under 
mötena, bland annat lägesrapportering, uppdatering och uppföljning av 
planerade och pågående projekt i CRM-systemet, samt en punkt som rör 
identifierade affärsmöjligheter. Som beskrivits i föregående avsnitt arbetar 
teamen mycket med initiering av kontakter med för dem intressanta 
personer i klientorganisationen, som de på det ena eller andra sättet 
identifierat som relevanta att lära känna. I dessa diskussioner finns en stor 
öppenhet. Som nämnts tidigare initieras många teammedlemmar av andra 
kollegor i teamet som redan har etablerade relationer med personer i 
klientorganisationen. I de allra flesta fall är teammedlemmarna helt öppna 
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med att berätta om sina kundrelationer, men det finns enstaka undantag. De 
delar som ofta utelämnas ur berättelserna är de personliga intrycken och 
information som kunden sagt är konfidentiell. Sara som är driver i team 4 
menar att det handlar om förtroende och respekt för kunden, att inte saker 
som hon hört i förtroende från kunden delas med teammedlemmarna även 
om det potentiellt skulle kunna gynna Revisionsbyrån och klientrelationen. 
Vidare menar hon att det är enkelt att arbeta med den här kunskapen 
eftersom kunden uttryckligen skulle påpekat om det var något av innehållet i 
informationen som hon inte fick dela med sig av. Sandra som är driver i 
team 2 berättar att hennes strävan att avancera i sin profession inom 
Revisionsbyrån är stor och att det ibland påverkar hennes vilja att dela med 
sig av information till teammedlemmarna. En ovilja att dela information 
uppkommer främst om det finns potentiella affärsmöjligheter som hon själv 
känner att hon skulle vilja arbeta med och att det då inte finns någon större 
anledning att bjuda med kollegor eller lämna över det potentiella projektet, 
åtminstone inte i ett initialskede.  

”Det kanske är ett visst mått på ineffektivitet men det tror jag är svårt att 
komma undan i en sådan här typ av organisation där vi har många 

personer som är drivna, vill sälja och visa framfötterna. Det är ju utifrån 
att jag gör den bedömningen att en annan person inte bättre kan hantera 

den här personen än mig själv då”. (Sandra, driver team 2) 

Enligt Sandra påverkade det faktum att teamet var nystartat att 
medlemmarnas intresse för erfarenhetsutbyte var lågt från början. Dessa 
tendenser var synliga i flera team vilket innebar att de flesta teamen arbetade 
med att planera och strukturera hur teamarbetet skulle gå till. En av de stora 
anledningarna till att Sandra kände motstånd mot att dela information är 
Revisionsbyråns styrning, där både team och enskilda individers 
prestationer mäts bland annat baserat på hur många projekt de är 
involverade och på vilket sätt de arbetar med att initiera nya projekt.  

”I den här firman så får man ju credd för att man utvecklar en affär, och 
det är ju inget konstigt med det på så vis. Jag menar vi styrs ju på det viset, 

det är egentligen inget konstigt utan jag tror att lite konkurrens bara är 
bra”. (Sandra, driver team 2) 

I team 1 sker mötena månadsvis, liksom i de andra teamen. De brukar 
inledas med att teamet dricker kaffe tillsammans medan Sanna som är driver 
går igenom föregående protokoll och dagens agenda. Diskussionerna 
tenderar ofta att bli intensiva och berör flera pågående projekt samtidigt och 
det är inte ovanligt att olika personer tar ordet och delar med sig av sina 
erfarenheter från liknande projekt med andra klienter, eller om det rör en 
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specifik avdelning, dotterbolag eller person i klientorganisationen som 
denna arbetat med. Malin som är teamledare leder mötena och berättar 
målande och länge om upplevelserna av sina senaste möten med kunder på 
klientföretaget. Hon uppmanar medlemmarna att ställa frågor och dela med 
sig av sina personliga upplevelser och hur de uppfattat att kunden reagerat i 
vissa situationer. Elina som är koordinator är av åsikten att mötena borde 
effektiviseras och tycker att det är för mycket snack om redan avklarade 
projekt och för lite fokus på att försöka konkretisera framtida 
affärsmöjligheter. Hon anser att informationsdelning är viktig men att 
diskutera och dela erfarenheter för sakens skulle saktar ner arbetet och gör 
det ineffektivt.  

”Informationsdelning, men alltså det bör hända något också. Det är till för 
värdeskapande också och där är väl någonting som jag tycker vi kan jobba 

på bättre. Det har ju varit väldigt mycket idéer och affärsmöjligheter och 
väldigt mycket vi vill göra, men sen så kanske det även gäller att prioritera 

ett fåtal saker som vi verkligen ska göra”. (Elina, koordinator team 1) 

Baserat på mötena jag medverkar på är det tydligt att utvecklingen över tid 
till stora delar beror på två saker. Dels hur arbetet med att etablera 
kundrelationer fortgår, dels hur teamen bestämmer sig för att hantera 
avrapportering och erfarenhetsutbyte. I tre av teamen kompliceras 
situationen av att de samarbetar med kollegor i andra länder. Sofie som är 
driver i team 5 menar att de affärsmöjligheter som samarbetet med det 
utländska teamet innebär är viktiga, eftersom klienten har huvuddelen av sin 
verksamhet i ett annat land, men att Revisionsbyrån i Sverige har det 
övergripande ansvaret för den juridiska klientrelationen. Enligt Sofie så 
skiljer sig arbetssätten mycket mellan det svenska kontoret och det 
internationella vilket föranlett stora kraftansträngningar från henne och 
teamledaren att samordna teamets arbete tillsammans med det 
internationella teamet. Malin som är teamledare för team 1 ingår också som 
teammedlem i team 2 eftersom hennes expertis inom klientens bransch 
efterfrågats av team 2. Hon jämför arbetet mellan de två teamen och menar 
att utmaningarna skiljer sig åt då team 2 arbetar betydligt mer med 
strukturer och samarbetsformer, vilket hon anser är nödvändigt, men att det 
hindrar arbetet direkt med klienten. I team 8 fungerar samarbetet med 
kollegor från andra länder på ett annat sätt. I deras fall är det klientens 
verksamhet i flertalet olika länder som medför att återkommande 
diskussioner under teammötena rör affärer som sker utomlands och som 
kollegor i andra länder ansvarar för. Gemensamt för samtliga team är att 
deras klienter har verksamhet utanför Sverige, men det är endast i de tre 
exemplen ovan som diskussioner om dessa affärer förekommer i teamen.  
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De team som inte har samarbete med andra länder har andra frågor att 
diskutera. Frågorna skiljer sig mellan olika team och beror i huvudsak på 
vilka typer av tjänster som levereras och hur många etablerade personliga 
relationer som finns med personer i klientföretagen. De team som levererar 
revisionstjänster till sina klienter diskuterar som tidigare nämnts regelverk, 
främst kring oberoende. Oberoendereglerna reglerar hur mycket affärer 
teamet (och Revisionsbyrån) kan ha med klienten samtidigt som de levererar 
revision. Delningen av information i mötena påverkas också av den sekretess 
som omger en revisionsaffär. Både Emelie i team 3 och Julia i team 8 pratar 
om revisionsaffärerna på mötena, men undviker detaljerade beskrivningar. 
Emelie menar att det till största del beror på att det är onödigt att prata 
detaljer om revisionen på mötena då de personer som inte arbetar med 
revision i sin profession är betjänta av informationen då de inte kan använda 
den till något. Det beror också på de sekretessregler som gäller för 
revisionsklienter där aspekter som dokumentation, involverade personer och 
informationsspridning regleras. Julia är av samma uppfattning och anser 
dessutom inte att teammötena ska vara forum för pågående mer stabila 
projekt, utan istället ska fokusera mer på försäljning av tjänster som teamet 
identifierat att klienten kan vara i behov av. Dock pratar hon med sina 
närmaste medarbetare i revisionsgruppen och som också är med i teamet. 
Med dessa personer pratar Julia mer öppet eftersom de ingår i den grupp 
som levererar revisionen och därför lyder under samma sekretessregler.  

”Här [i key-accountteamet] samlar vi ihop allting från alla affärsområden, 
fast vi lägger inte detaljer, alltså vi pratar inte om detaljer i 

revisionsaffären i det här forumet [key-accountteamet]”. (Julia, teamledare 
team 8) 

I de flesta teamen är stämningen mellan medlemmarna god, vilket enligt 
flera teammedlemmar beror på att de efter den första perioden med mycket 
planering och strukturering av teamarbetet, sett fördelarna med och blivit 
inspirerande att arbeta i key-accountteamen. Till mötena bjuds ofta kollegor 
utanför teamet in för att bidra med sin expertis och det uppmuntras ofta i de 
olika mötena att vara kreativ och komma med förslag på hur agendorna på 
mötena ska se ut i form av att hitta på intressanta teman. Diskussionerna 
blir, allteftersom teamen växer in i arbetssättet, bredare och mer 
inkluderande, samt att de diskuterar relationen med klienten utifrån hur de 
agerar proaktivt för att underlätta och hjälpa klienten i dess verksamhet. En 
av de avgörande orsakerna till att diskussionerna är bredare, är den strategi 
med att teamen har representanter från alla affärsområden, vilket enligt flera 
teammedlemmar påverkar utvecklingen positivt. 
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”Hela det tänket, att tänka byrån och inte bara det smala egna skrået har 
varit… det har varit en kulturrevolution” (Marie, teamledare team 7) 

Teammötena handlar mycket om olika typer av rapportering. 
Tillvägagångssätten i rapporteringsarbetet varierar mellan teamen liksom 
hur mycket tid av mötena som teammedlemmarna anser ska gå till 
erfarenhetsutbyte och avrapportering. Avrapporteringarna fungerar överlag 
lika i teamen. I team 4 startas alla möten med att varje teammedlem får 
berätta de två viktigaste sakerna som hen varit med om sedan senaste mötet. 
Berättelserna varierar alltifrån att en teammedlem arbetat fram en 
överenskommelse med sin kund i klientorganisationen om att starta ett 
projekt, till att någon hört att klienten håller på att undersöka möjligheterna 
till ett företagsuppköp. I team 4 är det koordinatorn Frida som har 
sekreterarrollen under mötena och som skriver det formella 
mötesprotokollet och således dokumenterar avrapporteringarna. Sara, som 
är driver för också egna anteckningar över de uppgifter hon måste ta tag i 
dels i sin roll som driver, men också i sin roll som revisor. I likhet med Sara 
för många driver och teamledare egna anteckningar som tillägg till det 
officiella protokollet, men där arbetssätten skiljer sig åt, från handskrivna 
anteckningar, till mer strukturerade Exceldokument. Vissa team använder 
också CRM-systemet för att lagra mötesanteckningar och viktig information 
(vilket utvecklas mer i nästa avsnitt).  

“Ibland skannar jag anteckningarna från mötet och ibland så blir det en 
punktlista som jag bifogar tillsammans med agendan för mötet. Och där i 

så lägger jag också in i noteringar i systemet både från interna och externa 
möten så alla kan uppdatera sig. Skulle det då vara något som är hemligt 

så väntar jag till informationen är offentlig så jag kan lägga in det i 
systemet”. (Sara, driver team 4) 

Den allmänna uppfattningen i teamen är att tanken med avrapporteringen är 
bra, men att det återstår mycket arbete innan utfallet av den kan anses vara 
bra. Teamledarna har stort inflytande på medlemmarna och de teamledare 
som anser att CRM-systemet skulle innehålla all information, arbetar också 
mycket med hur de ska strukturera rapporteringen i systemet. Strukturen 
och systematiken i informationsdelning som KA-gruppen inneburit är 
positivt menar Marie, men hon tycker generellt att det slarvas för mycket 
bland individer med dokumentation, där stor tillit ställs till att personer 
kommer ihåg hur de arbetade med en viss kund, eller ett specifikt projekt. I 
team 7 fokuseras arbetet, under slutet av den period som jag följer teamet, 
mycket på hur de ska använda den information de har för att kunna göra 
något produktivt i form av offerter eller formuleringar av affärsmöjligheter 
för klienten. Dokumentationen är också som Sofie, som vikarierar som 
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driver i team 5, lyfter fram. Hennes erfarenhet är att bristande 
dokumentation och för stor tillit till muntlig avrapportering innebär en risk 
att ansvaret för att följa upp potentiella affärsmöjligheter inte tilldelas en 
specifik individ, vilket gör att det är lätt att glömma bort uppföljningen och 
det potentiella projektet.  

”Om informationsspridningen flyter lätt, nej det gör den inte, men det finns 
en struktur och systematik i det som gör att nu har vi satt strukturen och 

får vi fortsätta jobba på det här sättet så kommer det bli bättre och bättre. 
Nästa steg är ju att från det att informationen spridit sig så att kunna ta 
action på det, ta mer kundmöten. Där har vi ju en jätteresa kvar att göra, 
det har ofta fastnat inuti vår organisation för mycket istället för att vara 

ute hos kunden … men informationsspridningen är fortfarande alldeles för 
tunn, men den är avsevärt större än den var för tre år sedan för då fanns 

den inte. Nu finns det ju någon form”. (Sofie, driver team 5) 

De attityder som kommer till uttryck bland medlemmar i vissa team om 
mötenas ineffektivitet påverkar också närvaron på mötena. I flertalet möten 
diskuteras varför teamen håller möten och hur de tillsammans ska kunna 
utveckla arbetet för att få fler individer att prioritera mötena framför andra 
arbetsuppgifter. Prioritering av mötena och att hela teamet närvarar är 
nödvändigt, eftersom om en kollega inte närvarar, riskerar teamen tappa tid 
då de inte kan diskutera de frågor som de frånvarande kollegorna ansvarar 
för. En viktig orsak till den låga närvaron är att alla individer i teamen har 
flera andra parallella arbetsuppgifter i olika underavdelningar, vilket 
påverkar prioriteringen. Problematiken är oftast störst kopplat till de mest 
seniora medarbetarna, dvs. de som har ledande positioner inom 
Revisionsbyrån; dessa personer är väldigt upptagna vilket gör att det är svårt 
att samla alla teammedlemmar på en gång. Tidsbristen lyfts även generellt 
fram som den enskilt största bidragande faktorn till att 
informationsspridningen inte fungerar optimalt på mötena, eftersom alla 
medlemmar har ett flertal olika roller på Revisionsbyrån och förväntas 
leverera på flera olika fronter samtidigt.  

Sofie hoppas att den nya strategin, dvs. att teamen ska fokusera mer på 
långsiktiga relationer med klienten och försöka öka försäljningen som 
initierats i och med bildandet av KA-gruppen ska innebära att team-
medlemmarna ges förtroende att tidigare möta klienten istället för att som 
hon nu upplever att kundmöten bestäms först när en projektidé är 
färdigplanerad. Under studien tilldelades flera drivers uppgifter såsom att 
prata direkt med de teammedlemmar som har låg närvaro på mötena. Dessa 
moment och liknande moment av administrativ karaktär tar upp mycket tid. 
Sammankallande av möten och kommunikationen med personer som varit 
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frånvarande är en uppgift för teamens koordinatorer menar flera drivers, 
medan andra är av uppfattningen att kommunikationen med 
teammedlemmarna är deras enskilt viktigaste uppgift.  

En del drivers säger att strukturen på Revisionsbyrån gör det svårt för dem 
att fokusera på key-accountarbete beroende på att alla personer inom 
Revisionsbyrån också tillhör andra team, där de förväntas bidra och leverera 
till den dagliga verksamheten utanför KA-gruppen. Revisionsbyrån har 
många olika typer av grupperingar eller satsningar som de själva benämner 
det varav KA-gruppen är en. Sofie är en av dem som menar att hon inte har 
tid att fokusera på key-accountarbetet såsom hon anser hon borde. Hon 
uttrycker det vidare som att hon har flera olika chefer samtidigt: en coach för 
sin personliga karriärutveckling, teamledaren i key-accountteamet och en 
person som driver satsningen på de klienter som finns i den specifika 
bransch som hon arbetar i. För att få tid att fokusera på arbetet behövs en 
enklare organisering med färre chefer menar hon. 

”Det är näst intill alltid så att det är tidsaspekten som spökar. Likasom att 
jag har väldigt många hattar i organisationen så har alla andra också det 

och då blir det så att vissa delar bli åsidosatta på grund av tiden. Så till slut 
blir det ett stopp, för att tiden helt enkelt inte finns. Så tidsaspekten är det 

absolut viktigaste, man skulle kunna göra mycket saker mer om man hade 
mer tid”. (Sofie, driver team 5) 

Trots den frustration som finns i teamen finns ändå en förståelse för att 
pågående projekt som levereras till klient är viktigare än interna möten och 
strategisk planering. I både team 6 och 7 bestäms att förändringar måste ske. 
Team 6 bestämmer sig för att förändra sammansättningen så att de individer 
som inte känner sig ha tid, eller av andra anledningar kan prioritera mötena 
ska bytas ut. Nathalie som leder mötena i team 6 menar att teamets dåliga 
prestationer i KA-gruppens mätningar beror på att de har för låg närvaro i 
klientorganisationen och därför behöver omorganisera genom att skifta 
personer.  

”Det verkar inte vara så hög aktivitet, det ser vi ju vilka som är på mötet. Vi 
behöver göra nytag med committade personer” (Nathalie, driver team 6) 

I team 7 som har en revisionsklient och består av 8 personer bestäms att de 
individer som har rollen som representant för Revisionsbyråns respektive 
affärsområde ska bilda egna arbetsgrupper som ska arbeta mer operativt 
med kundmöten och relationsinitiering hos klienten. Dessa arbetsgrupper 
ansvarar sedan för avrapportering i teammötet, som huvudsakligen, 
beroende på att teamet mestadels är fokuserat på revision diskuterar 
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revisionsrelaterade frågor. Teamledare Marie anser att den nya strukturen 
underlättat för teamet att bli mer effektiva och att det även hjälpt till att 
förkorta mötestiderna och fokusera på potentiella projekt snarare än 
pågående och långa avrapporteringar. Nackdelen är att strukturen ställer 
ännu större krav på att relevant information från teamet når de olika 
grupperingarna, men det är en nackdel som teammedlemmarna tillsammans 
är villiga att leva med för att effektivisera mötena och eliminera diskussioner 
som en del skulle kunna uppfatta som exkluderande.  

”Det blev dålig energi i gruppen. När en pratade så kanske det var tre 
personer som var intresserade och de andra kände att det var för långt 

ifrån deras område, så det blev alldeles för dålig energi i gruppen. Många, 
långa möten och dålig energi”. (Marie, teamledare team 7) 

Teamarbetet medför också fördelar för flera medlemmar när de arbetar med 
sina ordinarie arbetsuppgifter. Exempelvis har de olika rollerna inneburit att 
personerna blivit uppmärksammade internt på Revisionsbyrån, vilket 
inneburit att teammedlemmar bjudits in att delta i andra projekt i sina 
ordinarie underavdelningar. Deltagandet i teamet innebär också att det är 
enklare att tacka nej till uppdrag eftersom arbetet med KA-klienterna är 
prioriterat från Revisionsbyråns ledning. Teamledarnas arbete förändras 
under studiens gång. Från att från början mest ha arbetat utifrån sina 
förutsättningar och fokuserat på pågående projekt inser både Marie och 
Julia att deras roll som teamledare snarast utgör en strategisk roll, där en av 
uppgifterna är att underlätta för teammedlemmarna att etablera 
kundrelationer. Båda har tät kontakt med flera olika personer i 
klientorganisationen, för uppföljning, men också för att vårda relationen 
med de personer som de känner och genom detta kunna etablera nya 
kontakter. Malin beskriver kärnan i hennes arbete som ett intresse för att 
hjälpa kunden, att med sin kompetens och sina idéer aktivt arbeta med 
klientorganisationen för att blir så framgångsrik som möjligt. Marie 
beskriver teamledarrollen som tvådelad. Dels innebär den att organisera och 
leda teamet i sitt arbete, att stödja medlemmarna med de frågor och 
utmaningar de står inför, dels att sprida information och försöka få teamet 
att dra åt samma håll. Enligt henne så handlar både teamledare- och 
revisorsrollen om service och om att genom goda kundrelationer ge 
möjlighet till sig själv och sina kollegor att få arbeta med spännande projekt. 
Julia har också återkommande kontakt med de kollegor som representerar 
klienten i andra länder där de har verksamhet. Alla teamledare spenderar 
mycket tid med dessa arbetsuppgifter, för att deras position på byrån kräver 
det, men också för att de inspireras av de utmaningar som stora komplexa 
projekt ger dem.  
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”Jag är ute mycket, ringer och mailar mycket för att få de här intrycken, 
men framförallt pratar jag mycket med folk. Det är ju så att man måste 

ligga med örat mot rälsen hela tiden” (Julia, teamledare team 8) 

4.3.4 Användning av CRM-systemet  

Revisionsbyråns CRM-system är en IT-baserad infrastruktur för att lagra 
information och värdera potentiella och pågående projekt. I de interna 
dokumenten för hur teamen ska arbeta, presenteras hur KA-gruppens 
ledning vill att informationen ska rapporteras och vilken typ av information 
som teamen måste lägga in i systemet. Användningen av systemet, samt hur 
och vilken typ av information som lagras varierar i teamen, men det är 
tydligt att allteftersom de utvecklas mognar de också i sättet att använda 
systemet och förståelsen för hur de ska använda den för att lagra information 
ökar. Anledningen till att det regleras, att viss typ av information ska läggas 
in, beror på att teamens prestation mäts utifrån den information som finns i 
systemet. Under studiens gång är det 6 av 8 team som kontinuerligt 
använder systemet för lagring av klientspecifik information. Under studiens 
gång förändras också några teams arbetssätt och inställning till användandet 
av systemet.  
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Team Avrapportering och användning av CRM-systemet 

Team 1 Avrapporteringar sker kontinuerligt från varje teammedlem i inledningen av varje möte. 
Mötena protokollförs och skickas ut till samtliga teammedlemmar. 
Teamet använder CRM-systemet för att lagra information både från kundmöten och klient- 
och branschspecifik information. 

Team 2 Avrapporteringarna innebär för teammedlemmarna att teamet i det andra landet berättar 
om sin verksamhet sedan senaste mötet.  
Teamet delar information genom att dokument med aktuell information om klienten 
sammanställs och skickas till teammedlemmarna.  
Information om potentiella och pågående projekt lagras i CRM-systemet.  

Team 3 Emelies stora kunskap om klienten dominerar avrapporteringen.  
Avrapporteringarna sker inte strukturerat och protokollförs inte. 
CRM-systemet används inte utan information lagras i revisionsdokumentationen som inte 
alla teammedlemmar har access till.  

Team 4 Avrapporteringarna dominera mötena då varje individs avrapportering övergår i allmänna 
diskussioner.  
Teammedlemmarna för egna anteckningar under avrapporteringen.  
Teamet dokumenterar information om potentiella affärer i CRM-systemet.  

Team 5 Avrapporteringarna är mindre omfattande då få teammedlemmar har kontakter i 
klientorganisationen.  
Elin sköter uppdatering av information som hämtas från klienten och Revisionsbyråns andra 
avdelningar.  
CRM-systemet används för att lagra information om potentiella och pågående projekt.  

Team 6 Förvirring kring hur information ska lagras vilket leder till att avrapportering från 
medlemmarna blir kortfattade.  
Teamet använder Excel för dokumentation av potentiella kontakter. 
CRM-systemet används sporadiskt.  

Team 7 Teammedlemmarna ansvarar för sin egen avrapportering.  
CRM-systemet används för att dokumentera den information som ledningen kräver 

Team 8 Julias erfarenheter dominerar avrapporteringen  
De teammedlemmar som inte arbetar med revision får hjälp med viktiga kontakter att arbeta 
med initiering av kundrelationen.  
CRM-systemet används sporadiskt 

Tabell 9 Avrapportering och användning av CRM-systemet 

En viktig fråga för teamen är vilken typ av information som de ska lagra, 
förutom den information som rör pågående och potentiella projekt, med 
budget, predikterad tidsåtgång och vilka personer som är delaktiga, som de 
enligt styrdokumenten måste lägga in. I flera av teamen diskuteras också hur 
ansvaret för CRM-systemet ska fördelas och tillvägagångssätten skiljer sig åt 
mellan dem. Den första av de två stora frågorna som diskuteras rörande 
ansvaret för CRM-systemet handlar om det ska vara ett gemensamt ansvar 
för inrapportering av information, eller om teamet ska utse en specifik 
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ansvarig som lägger in den information som de andra rapporterar. Den 
andra stora frågan rör mängden information som ska lagras i systemet, dvs. 
hur mycket information som ska skrivas in om varje potentiellt projekt, 
kontaktperson eller identifierat behov som teammedlemmarna 
avrapporterar.  

”Jag skriver in en affärsmöjlighet som projektets namn och sen kanske 
”next steps” eller så istället för vad den faktiskt innebär. Men det vi 

fokuserat på är framförallt att få teamet att börja använda systemet så att 
vi får in alla affärsmöjligheter”. (Driver)  

I de team där medlemmarna själva ansvarar för inrapporteringen varierar 
mängden information mer än vad det gör i de team där en ansvarig person 
rapporterar, vilket i dessa team är koordinatorn. En driver berättar att 
informationen tenderar att bli knapphändig i systemet och att 
diskussionerna på mötena ofta ger en större förståelse för informationen. 
Det finns dock inget självändamål att informationen ska vara utförlig, utan 
det handlar mer om att konkretisera informationen som ändå diskuteras i 
mötena. I några team gör de en gradering av kundrelationen baserat på en 
färgskala. Detta är ett bra verktyg menar en teammedlem som säger att det 
motiverar att försöka få färgerna att förändras, vilket då är bevis på att 
teamet lyckats i sitt arbete. 

”En tregradig skala, röd, ingen kontakt, men vi ser det som en viktig 
person; gul, då har man en relation så att man träffat personen och skulle 

kunna boka in ett möte. Grön, då är ni tjenis typ”. (Driver) 

I ett annat team används CRM-systemet och under mötena är den ett 
naturligt inslag i hur teamet strukturerar information och diskuterar sina 
pågående och potentiella projekt. Koordinatorn för teamet, som även är 
ansvarig för utveckling av CRM-systemet från ett användarperspektiv på 
hela Revisionsbyrån, berättar om sina planer för systemet framöver. Hon 
menar att en integration av de olika supportsystem som Revisionsbyrån 
använder, bland annat kalender- och e-postfunktioner, är prioriterade för att 
få systemet mer användarvänlig. I teamen är det främst koordinatorerna 
som ansvarar för att lägga in information i CRM-systemet. Elin som är 
koordinator i team 5 menar att användningen av CRM-systemet i hennes 
team inte fungerar som hon hoppats på och att det är en av anledningarna 
till att mötena ibland blir ineffektiva. Hon berättar att teamen protokollför 
sina möten, men dessa protokoll ofta glöms bort på grund av att de inte följer 
upp informationen. De flesta koordinatorerna är av uppfattningen att det 
skulle vara enklare om alla teammedlemmar själva la in informationen så att 
den blir korrekt och användbar för teammedlemmarna.  
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”Det kommer ju bli en stor utmaning att utveckla så att teamen verkligen 
använder sig av de systemen som finns och som vi har. För att nu är det ju 
lätt så att det blir olika informationskanaler och vi måste få ihop det så att 
allt kommer till samma ställe. Att försöka få det så smidigt som möjligt att 
systemet fungerar som bas, för att lägga in information, lägga in nyheter 
och fungera som bas även för utskick och så. Men vi är ju absolut inte där 

än”. (Elin, koordinator team 5) 

Ett annat team använder CRM-systemet för att föra logg på sina projekt och 
teammedlemmarna använder mötena för att diskutera hur de ska prediktera 
så korrekta möjliga intäkter som möjligt. Eftersom teamen vanligtvis lämnar 
offerter till sin klient så vet de när ett projekt börjat levereras hur stor intäkt 
som ett projekt kommer generera. Informationen i CRM-systemet måste 
därför vara så korrekt som möjligt eftersom teamens prestation bland annat 
mäts baserat på de intäkter som predikteras i systemet. En av de stora 
utmaningar som återkommande diskuteras på mötena är hur potentiella 
projekt, eller långsiktiga planer ska läggas in, eftersom systemet kräver att 
intäkt och potentiellt avslutningsdatum för projektet fylls i. Detta medför att 
vissa team reviderar sin information tillsammans under mötena allteftersom 
de upptäcker att det är svårt att hela tiden hålla koll på de affärsmöjligheter 
som lagts in och om de är aktuella eller inte.  

”Om jag sitter på information och inte vet vad jag ska göra med den så 
finns det alltid någon i teamet som vet. Men hela tiden är fokus att försöka 

sprida så mycket övergripande kunskap som möjligt och det kan vara 
egentligen allt från väldigt stora saker, till bitar på personnivå. Detta 
dokumenteras då av vår koordinator som antingen lägger det direkt i 
CRM-systemet eller lägger det som noteringar som ska in i ett annat 

system”. (Driver)  

En av de viktigaste anledningarna till att teamen använder CRM-systemet är 
att hela teamet ska få en övergripande förståelse av vilka projekt som pågår 
och vilka affärsmöjligheter som de identifierat. En driver menar att eftersom 
hon får reda på mycket information direkt från klienten så försöker hon i den 
mån som sekretessreglerna tillåter berätta om vad som pågår hos klienten. 
Det är drivern och teamledaren som är de personer som har kontakt med 
den översta ledningen hos kunden och båda två är överens om att det är av 
vikt att teamet känner till vad som händer på ledningsnivå hos klienten.  

Informationen i CRM-systemet ska vara tillgänglig för teammedlemmarna. 
Informationen är nödvändig, då det är ett underlag för diskussionerna och 
att kunna använda systemet för att hitta information underlättar för dem. De 
team som säljer revision till sina klienter har problem med att viss 



 

 130 

information inte får läggas in då den omfattas av sekretessregler. I ett av 
dessa team löser teammedlemmarna problemet med att de inte lägger in 
informationen förrän den är offentliggjord, t.ex. när en revisionsberättelse är 
klar och klienten haft sin årsstämma. Andra exempel på sekretessbelagd 
information som gäller även för teamen som inte levererar revision är sådan 
som kan påverka klientens börskurs. I revisionsteamen finns det dock behov 
av utökad dokumentation av de pågående och potentiella projekt som de 
arbetar med, eftersom många revisionsprojekt kräver omfattande 
dokumentation. Det är också centralt för dessa team att kunna kontrollera 
potentiella affärsmöjligheter så att aktiviteterna som planeras inte riskerar 
att bryta mot oberoendereglerna. All information från revisionsprojekten 
kan således inte lagras öppet, utan revisionsteamen arbetar parallellt med 
separata system där de lagrar sekretessbelagd information.  

”Det är problematiskt eftersom sekretessdimensionen finns där. Vi måste 
tala om för klienten att vi involverat ytterligare en person … när vi är i en 
transaktion så är det ju väldigt viktigt vem som får reda på information 

och inte och det stämmer vi ju av med klienten om vad de tycker, vilket inte 
har inte varit något problem hittills. Men när informationen blivit offentlig 

så delar vi ut till resten av teamet så att de är informerade om vad som 
händer. Det blir ju en tidsfördröjning där för att vi inte får dela med av den 

informationen”. (Driver) 

Förutom de utmaningar som beskrivits ovan har också flera team problem 
med den IT-infrastruktur som systemet är uppbyggd kring. Efter en tid löses 
problemen så att systemet tekniskt fungerar men missnöje kvarstår ändå i 
flera team då de anser att inrapporteringsprocessen är komplicerad på grund 
av att systemet kräver flera olika steg med obligatoriska uppgifter för att ett 
projekt eller en affärsmöjlighet ska kunna registreras. En av de stora 
bristerna med CRM-systemet som diskuteras i teamen är styrningen av hur 
information ska läggas in. I Revisionsbyråns information om CRM-systemet 
står att det ska fyllas i ett uppskattat värde på projektet för att kunna se hur 
teamet potentiella framtida försäljning ser ut. Exempelvis kan inte 
affärsmöjligheter registreras utan att en predikterad intäkt registreras, vilket 
många teammedlemmar menar är omöjligt i en inledande fas, där 
diskussioner med klienten ofta handlar om de överhuvudtaget är 
intresserade av den typen av tjänst.  

”I systemet är det upplagt så att det ska komma ut ett anbud, vi ska svara 
på anbudet och så, medan vår säljprocess inte alltid går i sådana steg. Nu 
håller vi på att sälja in en studie och då har vi ju t.ex. varit där och pitchat, 

för att jag snappade upp det på ett möte. Men vi har inte alls diskuterat 
något pris, för det görs inte i början. Sen när visade det sig att vi fick accept 
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på uppdraget, så har vi fortfarande inte diskuterat pris och det är ju det 
optimala uppdraget och man i slutet bara behöver fundera på omfattning. 
Systemet som det är upplagt fokuserar mycket på att det ska finnas ett pris 
på uppdragen. Först möte, sen pris, sen offererat möte med kunden. Det jag 
tycker är tråkigt med systemet är att det är ett uppföljningssystem snarare 
än ett CRM-system. Jag känner inte att jag har mer koll på våra projekt nu 
än vad jag hade innan när jag höll på med Excel. Det finns en hel del, det är 

inte ett jättebra system”. (Driver) 

I flera team diskuteras möjligheterna att få till en struktur där det fria 
utrymmet skulle utökas så att de skulle slippa föra protokoll under mötena 
och istället direkt kunde använda CRM-systemet och lagra all information de 
diskuterar där. Teamen vill att det ska bli enklare att överblicka 
informationen vilket de tror skulle leda till ett minskat antal mail och 
meddelande som skickas mellan teammedlemmar. Kontaktuppgifter, antal 
genomförda möten med checklistor, kommande inbokade möten med 
hållpunkter för agenda, ansvarig kollega, samt material som använts i 
kundmöten borde finnas i CRM-systemet, men strukturen tillåter inte detta. 
Eftersom inte detta fungerar menar en driver att mycket information faller i 
glömska eller inte når rätt kollega i teamet. Dessutom är inloggningen i 
systemet strukturerad efter deras underavdelning vilket i vissa fall innebär 
att teammedlemmar inte kan se all information som rör klienten då de 
tillhör ett annat affärsområde. Under studiens gång arbetar framförallt 
teamledarna, men även en del koordinatorer med förbättringsförslag att 
adressera till Isabella och avdelningen för affärsutveckling, som tillsammans 
med Revisionsbyråns IT-avdelning ansvarar för systemets tekniska 
utformning.  

”Det skulle ju bli en förändring när CRM-systemet kom till. Jag tror att 
systemet hade behövt en liten testomgång för att verkligen integrera 

användarna så att de fick sitta bredvid och titta. För det började ju ganska 
direkt med en ganska positiv bild av CRM-systemet. Nu kommer vi slippa 
allt det här med Excel och så kom man in i systemet och skulle lägga in en 

presentation som jag hade haft för kunden med anteckningar och 
uppföljningar. Det var liksom superbra information om jag t.ex. skulle 

sluta och någon annan skulle ta över, då är det ju superviktigt att den nya 
personen vet vad vi pratat om. Detta ville jag ju givetvis dela med mig till 
teamet genom att bifoga i CRM-systemet, men det gick inte. Jag tror att 

uthålligheten och den initiala positiviteten direkt försvann och vi gick 
tillbaka till att jobba med Excel, ppt- och Wordfiler” (Driver)  

 



 

 132 

En teamledare menar att hon inte ser hur CRM-systemet kan hjälpa 
teammedlemmarna i deras arbete då de ändå har koll på informationen de 
registrerar. Istället uppfattar hon inrapporteringen som stöd för ledningen 
då de använder informationen som uppföljning på kvartalsmöten. I 
allmänhet är hon dock positiv till CRM-system eller uppföljningssystem. 
CRM-system och uppföljningssystem har en klar funktion och att 
uppföljningssystem av något slag är en förutsättning för att kunna följa upp 
potentiell försäljning av olika tjänster. Således är det inte CRM-systemet 
eller uppföljningssystem per se utan strukturen på CRM-systemet som 
används av Revisionsbyrån som inte uppfyller sitt syfte som säljstöd, utan av 
flera upplevs vara mer av kontrollerande karaktär.  

I KA-mötena presenteras teamens resultat baserat på det gångna kvartalet. 
Under ett av mötena visar det sig att ett team ligger långt ifrån sin uppsatta 
kvartalsbudget. I det teammöte som följer efter kvartalsmötet diskuterar 
medlemmarna i det berörda teamet resultatet. De kommer fram till att de 
har många identifierade affärsmöjligheter, som potentiellt skulle kunna 
generera stora intäkter. Därför har de också värderat de potentiella 
intäkterna så i systemet. Anledningen till att teamet är långt från deras 
uppsatta budget är att det tar lång tid att bearbeta klienten när det gäller 
större projekt. Några av projekten är i offertprocessen, vilket innebär att de 
har förhandlat med klienten om pris och omfattning, samt att beslutet nu 
ligger hos klienten. Förhandlingarna i offertprocessen tar längre tid ju större 
projekten är, vilket innebär att ett kvartalsresultat kan se sämre ut än vad det 
är. En av teammedlemmarna menar också att det borde finnas fler 
affärsmöjligheter, men eftersom CRM-systemet legat nere under en månad 
så gick det inte att lägga in. När de sedan tillsammans går in och 
detaljgranskar varje projekt upptäcker de en rad projekt som redan är 
avslutade, men som enligt informationen i systemet fortfarande är pågående. 
Dessutom finns en del projekt dubbelrapporterade, men med olika 
uppskattat pris och olika ansvariga.  

”Jag tror att det faller oerhört mycket mellan stolarna, extremt mycket. 
Inom taktisk försäljning tappar man bort ungefär 70 % av de möjligheter 
som finns, men jag tror att det är mycket högre här. Jag har ju suttit med 

kunder som har pratat om potentiella affärer och sedan lämnat över det till 
en kollega, som kanske inte riktigt förstår, eller har tid. Sedan försvinner 

hen i ett annat projekt, och så mäts den personen på något annat och 4 
månader senare när undrar någon vad hände med det där? Ja, det blev 

ingenting”. (Driver) 

Arbetet med att kontinuerligt utveckla systemet pågår även efter den här 
studiens avslutande och många av de problem och utmaningar som teamen i 
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KA-gruppen upplevde och den frustration detta innebar löstes sedermera. 
Dock kvarstår en rad problem, framförallt vilken typ av information som ska 
rapporteras och vilket egentligt värde informationen ger till teamens dagliga 
arbete.  

4.3.5 Teamkoordinatorns roll 

Koordinatorerna har olika roller och uppgifter i teamen. Koordinatorrollen 
är i Revisionsbyråns interna styrdokument väldefinierad och koordinatorn 
förväntas bidra till teamets verksamhet genom att stötta drivern i arbetet 
med att organisera teamet och driva mötena. Koordinatorerna ingår i ett 
speciellt nätverk där de träffas två till tre gånger om året för att diskutera 
utmaningar med rollen och hur de tillsammans kan arbeta för att utveckla 
arbetsuppgifter och ansvarsområden. De tre formaliserade rollerna; 
teamledaren, drivern och koordinatorn arbetar ofta tillsammans även 
utanför key-accountteamet i sina respektive underavdelningar. 

”Jag får information från drivern som jag samarbetar nära med. Jag och 
drivern arbetar ofta väldigt nära, men det är ju upp till mig som 

koordinator att vara aktiv eftersom jag sitter på informationen. Om det 
händer något som är viktigt så ska jag kunna sprida det till teamen direkt”. 

(Koordinator) 

I en del team har koordinatorn rollen som mötessekreterare och bär också 
ansvaret för att CRM-systemet uppdateras. I andra team är koordinatorerna 
aktiva i mötena och deltar i diskussionerna utifrån sin expertis. Detta är den 
vanligaste rollen för teamkoordinatorerna, men många av dem uttrycker att 
de skulle vilja engagera sig mer. Eftersom teamen är nystartade och 
fortfarande arbetar med hur de ska strukturera arbetet finns dock en initial 
förståelse för att teamledaren och drivern inte vill delegera mer ansvar till 
dem. De flesta koordinatorer som uttrycker en vilja att vara mer involverade 
menar att ju längre teamen får arbeta med sin struktur och hitta sina rutiner 
så kommer också deras roller och uppgifter att konkretiseras. En del 
koordinatorer är mer nöjda än andra och det går tydligt att särskilja två 
uppfattningar hos koordinatorerna, dels de som försöker involvera sig i 
teamens strategiska arbete, dels de koordinatorer som hellre agerar som 
administratör och sekreterare för teamen. En av koordinatorerna arbetar 
främst med mötesinbjudningar, kallelser, agendor, protokoll samt att hålla 
ordning på tiden under mötena. Koordinatorn menar att hon i framtiden ser 
uppgifter där hon vill involvera sig mer i teamets strategiska arbete och 
hoppas att hon tillsammans med teamledaren och drivern ska kunna komma 
fram till en bra uppgifts- och ansvarsfördelning för nästkommande 
verksamhetsår.  
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”Drivern har sagt att min roll ska vara som en extra hjärna och inte bara 
en springflicka för jag tycker att det är en stor del av det hela. Jag ska vara 

driverns och teamledarens närmaste medhjälpare. Det är ju fortfarande 
ganska nytt arbetssätt och det kommer ju bli bättre nästa år. Nu håller vi ju 
på att planera för nästa år och det känner ju jag är bra för mig för nu kan 

jag vara mer aktiv i strategiska frågor. Att få vara med i planeringsarbetet 
är en grundförutsättning tycker jag” (Koordinator) 

De koordinatorer som är missnöjda med sina roller och menar att de inte fått 
tillräcklig information från KA-gruppens ledning om hur de ska agera i sin 
roll. Dessa är främst de koordinatorer som vill involveras mer i teamets 
verksamhet. Dock finns ett visst missnöje även bland de koordinatorer som 
har roller som sekreterare. Missnöjet grundar sig då mer i att de inte 
uppfattar någon skillnad mot vad de tidigare gjort i olika grupper. I vissa 
team upplever de att de inte uppmuntras att ta eget ansvar av teamledare 
och driver. Den här tendensen konfirmeras vid samtal med en del drivers, 
där de menar att de inte förstår koordinatorns roll dess arbetsuppgifter. 
Några drivers vill ha full kontroll över teamets verksamhet och anser inte att 
de ska lämna ansvar som inte gäller uppgifter av mer administrativ karaktär 
till koordinatorn. En driver menar att det tar längre tid att sätta in 
koordinatorn i en uppgift än det gör för honom att utföra uppgiften själv, 
varför hon ofta tar beslutet att lämna koordinatorn utanför för att 
effektivisera teamets verksamhet.  

”Det tar väldigt mycket tid. Om jag som driver ska vara ”on top of things” 
så behöver jag en stor bulk med tid och det tror jag faktiskt att ingen av oss 

drivers har”. (Driver)  

En annan driver menar att koordinatorn måste ta större eget ansvar för 
teamarbetet genom att proaktivt planera och genomföra uppgifter. Att ta 
fram material, värdera materialet och lämna förslag till henne och 
teamledaren är något som drivern efterfrågat. Proaktiviteten är något som 
drivern saknar därför att koordinatorn endast utför uppgifter som hon själv 
varit med om att besluta. Om koordinatorerna arbetade mer proaktivt skulle 
också teamarbetet effektiviseras menar drivern och det skulle också bli mer 
naturligt att involvera koordinatorn mer i pågående projekt och teamets 
strategiska arbete.  

”Jag skulle önska att koordinatorn var ännu mer självständig och inte 
frågar vad hon ska göra, utan lämnar förslag är proaktiv. För mig handlar 
det inte om att ställa sig själv till förfogande utan att hitta egna lösningar 

och komma med egna förslag. Det är en väldig upplärningssträcka och 
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ibland blir jag trött på det och gör det själv istället. Men det har potential 
att bli väldigt bra.” (Driver) 

Samma typ av missnöje som drivers har med koordinatorernas arbete syns 
också bland koordinatorerna gentemot drivers. I ett av teamen har inte 
koordinatorn strategiskt ansvar eftersom driver själv tar det ansvaret. 
Drivern i sin tur har inte uppgifter som motsvarar de andra teamens drivers, 
utan har uppgifter som mer kan vid en koordinators uppgifter. Under 
mötena med detta team är det tydligt att rollfördelningen är förskjuten vilket 
också teamledaren håller med om. Hon tycker rollfördelningen är 
problematisk och gör hennes situation är svår att hantera. Anledningen till 
detta är att drivern inte har någon insyn i revisionsprojektet eftersom hon 
tillhör ett annat affärsområde och således på grund av sekretessreglerna inte 
får ha insyn. Detta skiljer sig gentemot de andra teamen och teamledaren 
menar att driverns bristande insyn påverkar hennes arbete. 

”Hon (drivern) är som en avancerad koordinator och därmed blir ju 
koordinatorns jobb administratör Hon arbetar ju som administratör på 
revisionsuppdraget så det är logiskt att hon är inkopplad här också i den 

mån det ska tas fram dokument och hållas ordning. Så i teamet är drivern 
som en avancerad administratör eller koordinator”. (Teamledare)  

4.5 Uppföljning, kontroll och utvärdering av KA-arbetet 

4.5.1 Utvärderingsprocesser i key-accountgruppen 

I KA-gruppens kvartalsvisa möten handlar arbetet mycket om strategiska 
inriktningar, där KA-teamen ska följa men också medverka till utvecklingen 
av Revisionsbyrån. En viktig del av KA-arbetet för ledningsgruppen är 
utvärdering av arbetet. Utvärderingar genomförs på flera olika sätt, på olika 
nivåer och för olika affärsområden. Exempel på större utvärderingar är de 
årliga kundnöjdhets- och VD-undersökningarna. Dessutom görs en rad 
utvärderingar på kundnivå, som rör bland annat vunna och förlorade affärer, 
uppföljning av projekt och utvärdering av kundens upplevda relation med 
Revisionsbyrån. Utvärderingarna är viktiga för Revisionsbyråns strategiska 
beslutsfattande och används för att få en bred bild av vad klienter 
efterfrågar. Resultaten analyseras och fungerar som bas för 
utbildningsprogram och informations- och marknadsföringskampanjer såväl 
internt som externt.  

Under mötena i KA-gruppen diskuteras de utvärderingar som görs på 
klientnivå och flera av teammedlemmarna är av uppfattningen att dessa inte 
alltid är nödvändiga. Utvärderingarna tar mycket tid och resurser att 
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genomföra, framförallt de utvärderingar som rör vunna och förlorade 
projekt. Utvärderingarna av vunna och förlorare projekt är standardiserade 
och ska enligt Revisionsbyråns regelverk genomföras efter varje 
offertprocess, oavsett om klienten kommit överens med byrån eller valt en 
konkurrerande tjänsteleverantör för att få hjälp med det de vill. En driver 
påpekar att det känns onödigt att behöva genomföra dessa utvärderingar för 
majoriteten av projekten vilket gör att hon inte känner någon större 
entusiasm från varken sig själv eller från kunden som får svara på den 
standardiserade utvärderingen. Team 1 försöker undvika upprepade 
skriftliga utvärderingar och löser problemet genom att arrangera en årlig 
utvärderingsworkshop med klienten. Malin och Sanna som representerar 
team 1 på mötet förklarar att de får ut betydligt mer information genom att 
diskutera med representanter från klientorganisationen, istället för att 
försöka få klientrepresentanterna att svara på skriftliga, standardiserade 
utvärderingar. De förklarar att de i dessa möten också identifierat 
affärsmöjligheter och fått tillfälle att presentera hela teamet vilket de upplevt 
positivt, både för klienten och för teamet. Flera team börjar under studiens 
gång senare att planera liknande workshops utifrån teamets exempel och 
flera av deltagarna efterfrågar den dokumentation som team 1 använt och 
önskar även stöd från Isabella och ledningsgruppen om hur sådana 
workshops kan arrangeras. 

På ett av kvartalsmötena diskuteras resultaten från den årliga 
undersökningen om klientnöjdhet. Isabella frågar gruppen hur resultaten 
från undersökningen används när de möter klienten och får blandad 
respons. En del teamledare använder informationen i diskussioner med sina 
klienter. Informationen används också för att få direkt feedback på hur deras 
kontaktpersoner tycker om deras arbete i specifika frågor. En driver säger att 
det är svårt att generellt säga hur och på vilket sätt kunden ska känna nytta 
av att få se resultaten av undersökningen. Hon berättar att klienten i år har 
efterfrågat resultaten och därför ska de arrangera en workshop med kunden 
om VD-undersökningen där de olika slutsatser som framkommer i studien 
ska diskuteras. 

”Vi kallar det stunden med kunden. Det är viktigt att få kunden att förstå 
att vi under workshopen vill höra deras feedback, inte nödvändigtvis sälja 

något”. (Sanna, driver team 1) 

4.5.2 Utvärderingsprocesser i key-accountteamen 

Utvärderingarna diskuteras även i teamen. I alla team presenteras de 
nationella resultaten från utvärderingen. I vissa teammöten medverkar Lisa 
för att presentera resultaten och ge teammedlemmarna tips och idéer på hur 
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de kan använda resultaten i sitt arbete. Lisa är en av de medarbetare på 
Revisionsbyrån som ansvarar för uppföljning av utvärderingar och assisterar 
också delvis sina kollegor med hur de kan använda och följa upp resultaten. 
Teamen använder nöjdkundrapporten på liknande sätt men det är inte alla 
som använder resultaten i sitt arbete direkt mot klienten. Exempelvis 
använder en del team informationen i svaren som egen utvärdering av sitt 
försäljnings- och leveransarbete, medan andra använder information för att 
få information om hur kunden önskar att konsulttjänster bör levereras. 
Tanken med utvärderingarna är att teamen på ett djupare sätt ska lära känna 
sina klienter berättar Isabella och att utvärdering på KA-klienterna är 
nödvändigt för kommande strategiska beslut. Isabella menar att sämre 
resultat i utvärderingen kan påverka Revisionsbyråns investeringar i en viss 
klient och eventuellt bestämma att klienten inte ska vara en KA-klient. 
Detsamma gäller också för andra klienter, vilket innebär att utvärderingen 
också kan ligga till grund för utvidgning av KA-gruppen med flera team.  

En typ av utvärderingar som teamen ofta analyserar är olika vinst- eller 
förlustutvärderingar. En vinstutvärdering görs efter att ett projekt, eller 
budgivning om projekt ”vunnits”. Motsvarande gäller för förlust-
utvärderingar. Dessa utvärderingar görs för varje enskilt projekt på alla 
klienter. Därefter skrivs rapporter som används i olika uppföljningar av 
teamen, bland annat i interaktion med kunden och för utvärdering i teamen. 
Teamen uppmanas också att använda kunskapen från rapporterna i sitt 
dagliga arbete. Under ett av mötena med team 1 diskuteras en 
förlustutvärdering där teamet förlorat ett potentiellt projekt rörande revision 
till en konkurrerande Revisionsbyrå. Teammedlemmarna är dock skeptiska 
till användningen då rapporterna inte innehåller något av värde som de inte 
kände till sedan tidigare. En teammedlem menar också att den skala där 
klientrepresentanterna ska värdera teamets prestationer är missvisande då 
hennes uppfattning är att ett projekt sällan kan vara perfekt eller 10 poäng 
och att skalan som prestationerna mäts på således är fel. Istället menar hon 
att hon i de flesta fall kan känna om de kommer vinna eller förlora en offert 
och att den personliga relationen ofta avgör till fördel eller nackdel.  

”Jag tror inte vi får ut jättemycket av sådana här utvärderingar. För det 
blir så mycket utvärderingar så man behöver ju bara gå till sig själv att 

när man svarar på massa utvärderingar så blir man ju till slut less och så 
orkar man inte svara ordentligt. Dels kanske man inte orkar skriva eller så 

kanske man inte alls skriver vad man egentligen tycker om det”. (Driver) 
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4.6 Kopplingar mellan kundrelationer, teamutveckling, och 
samarbete  

Det här avsnittet har visat exempel på key-accountteamens arbete. Under 
tiden som jag följer KA-gruppen och dess team pågår ett intensivt arbete 
som kan delas in i tre huvudsakliga delar. Den första handlar om 
klientrelationen som i och med skapandet av teamen möjliggör för 
teammedlemmarna att spendera mer tid för att utveckla relationer i 
klientorganisationen, planera projekt och förhoppningsvis (uttalat av 
ledningen) öka försäljningen. Ökad försäljning till KA-klienterna är ett av de 
uttalade syftena med KA-gruppen och en stor anledning till Revisionsbyråns 
investering i KA-klienterna. Anledningen till att de vill öka försäljningen är 
för att stärka den långsiktiga klientrelationen och involvera fler medarbetare 
i arbetet med KA-klienterna.  

Den andra delen, som kopplar till kundrelationen i stor utsträckning är 
utvecklingen i teamen. De team, se tabellerna 7, 8 och 9, där flera individer 
är antingen involverade i pågående projekt eller har personliga kontakter i 
klientorganisationen har direkt klientrelaterade diskussioner i de inledande 
mötena. I de team där situationen är annorlunda fokuserar team-
medlemmarna arbetet på hur de ska lyckas med att etablera kontakter och 
arbetet fokuseras på att identifiera så kallade nyckelpersoner.  

Den tredje delen som präglar teamen är samarbete. De initierande mötena, 
hur teamen arbetar för att sätta sig in i och utveckla gemensamma arbetssätt 
präglar arbetet i teamen. De fördefinierade rollerna; teamledare, driver och 
koordinator, upplevs på olika sätt av teammedlemmarna och i vissa team 
syns en viss osäkerhet kring hur fördelningen av arbetsuppgifter mellan 
dessa personer ska göras.  
 
I nästkommande kapitel beskrivs Lokalkontoret. Beskrivningen 
koncentreras på de två grupperna säljgruppen och förtroendegruppen. Först 
introduceras dock Lokalkontorets verksamhet som till vissa delar skiljer sig 
från det större Huvudkontoret.  
  



 

 139 

5. CRM på Lokalkontoret 
5.1 Lokalkontoret – en introduktion  

Lokalkontoret är ett av flera regionala kontor på Revisionsbyrån. Jämfört 
med övriga lokalkontor är Lokalkontoret större, men ändå betydligt mindre 
än Huvudkontoret sett till omsättning, antal medarbete och antal klienter. 
En rad parallella utvecklingsprojekt pågår på Lokalkontoret under studiens 
gång. Ett av dessa är initieringen av säljgruppen och förtroendegruppen, som 
är de grupper som följs i den här studien som startar under år 1. Syftet med 
båda grupperna är att genom olika aktiviteter utöka Lokalkontorets antal 
klienter och stärka relationerna med de viktigaste klienterna. Under studiens 
gång påverkar förändringen bland de av lokalkontorets medarbetare som 
arbetar med redovisning både säljgruppen och förtroendegruppen. Båda 
grupperna är en del av hela Revisionsbyråns strategi att bli mer 
kundorienterade där starka och långsiktiga kundrelationer är en viktig 
dimension.  

Kontorschef på Lokalkontoret när studien inleds är Eva. Medarbetarna på 
kontoret är indelade i avdelningar utifrån Revisionsbyråns tre affärsområden 
men Eva menar att avdelningarna mest är synliga i organisationsstrukturen 
och de flesta känner varandra och samarbetar med olika projekt. Majoriteten 
Lokalkontorets klienter är mindre företag verksamma i den kommun där 
kontoret ligger, men det finns också större bolag som verkar såväl regionalt 
som nationellt. Lokalkontoret har ingen egen marknads- eller affärs-
utvecklingsavdelning, utan använder Huvudkontorets supportfunktioner för 
exempelvis marknadsföringsaktiviteter. De har också regional support inom 
vissa affärsområden som sköts från ett annat lokalkontor, liksom att 
Lokalkontoret hjälper andra med supportfrågor. Denna uppdelning är 
resultatet av ett strategiskt beslut från Revisionsbyråns ledning för att 
underlätta arbetet för lokalkontoren, så att de kan använda sina 
kompetenser för att hjälpa andra. I nästkommande tre avsnitt introduceras 
och presenteras säljgruppen och förtroendegruppen mer ingående. Innan 
presentationen av de två grupperna presenteras först de olika typer av 
kundrelationer som finns på Lokalkontoret. Detta eftersom kundbegreppet 
hanteras olika av individerna i sälj- respektive förtroendegruppen.  
 



 

 140 

5.1.1 Olika kundrelationer på Lokalkontoret - Kontakt, prospect 
och klient 

I beskrivningen av hur kundrelationer diskuteras på Lokalkontoret har fyra 
olika kategoriseringar identifierats, som korresponderar till den 
kategorisering som gruppmedlemmarna i säljgruppen själva använder. 
Kontakter är företag eller personer som säljgruppen identifierat som viktiga 
att få just kontakt med. För det första kan en kontakt vara ett företag som 
inte har någon formell relation med Revisionsbyrån alls, dvs. att de inte 
köper tjänster från Revisionsbyrån. För det andra kan det vara företag där 
Lokalkontoret inte levererar några tjänster, men företaget är kund till 
Revisionsbyrån någon annanstans i Sverige. För det tredje kan det också 
vara enskilda personer som säljgruppen identifierat som viktiga för 
Lokalkontoret att ha kontakt med, exempelvis en chef på ett företag som 
exempelvis köper rådgivningstjänster från en konkurrerande byrå.  

Det andra steget är prospects, vilka karaktäriseras i säljgruppen av att den 
potentiella kunden accepterat att träffa representanter från Lokalkontoret, 
vanligtvis någon av säljgruppmedlemmarna. Kontakten kan ha tagits 
antingen via säljgruppen eller genom det callcenterföretag som 
Lokalkontoret använder för att ta kontakt med potentiella kunder. Hur länge 
en potentiell kund är ett prospect är olika och beror på hur viktig 
säljgruppen anser att den potentiella kunden är, eller hur stor den 
potentiella affären beräknas att bli. Det är alltså en prioriteringsfråga 
rörande hur lång tid som går mellan det första initierande mötet till ett möte 
då eventuella tjänsteleveranser eller offerter börjar diskuteras. Det sista som 
händer innan ett prospect anses som en etablerad kund och lämnas över till 
leveransorganisationen är det formella avtalet som etablerar klientrelationen 
mellan klienten och Revisionsbyrån. I detta skede sker en överlämning från 
den eller de säljgruppsmedlemmar som ansvarat för försäljningen till en 
kollega som främst arbetar i leveransorganisationen och som fått ansvaret 
att vara kundansvarig för den nya kunden. Den potentiella kunden är då en 
del av Lokalkontorets etablerade klienter (beskrivs som klienter i resterande 
del av kapitlet).  

16 av Lokalkontorets totala antal etablerade kunder har valts ut att vara 
förtroendekunder. Förtroendekunderna utvalda bland de klienter som är 
Lokalkontorets till omsättning största klienter, dvs. att kontoret säljer 
tjänster för stora summor till dessa klienter, eller att det finns en stor 
potential till framtida merförsäljning hos dem. De flesta klienterna i 
förtroendegruppen har varit kunder till Revisionsbyrån och Lokalkontoret 
under lång tid och köper även i övervägande majoritet revisionstjänster. 
Tabellen nedan visar de olika kategorierna av kunder som studerats på 
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Lokalkontoret. Varje kategori är listad utifrån vilken fas de tillhör enligt 
kundrelationers utvecklingsprocess, vilka förutsättningar som Lokal-
kontorets medarbetare har att arbeta med och den upplevda potential som 
får en kundkategori att utvecklas från kontakt, till kund och sedermera också 
förtroendekund.    

 

 
Figur 6 Beskrivning av olika typer av kundrelationer på Lokalkontoret 

(Baserad på de termer informanterna använder). 

5.1.2 Struktur och arbetssätt i sälj- och förtroendegruppen 

Det här avsnittet beskriver den struktur och det arbetssätt som präglar 
säljgruppen och förtroendegruppen. Säljgruppen startades delvis som en 
följd av beslutet om avreglering av revisionsplikten för små- och medelstora 
företag. Tillsammans med det ökade behovet att utöka antalet klienter 
riskerar avregleringen innebära att revisionsbranschen i allmänhet och 
Revisionsbyrån i synnerhet förlorar klienter. Som en följd av detta uppstod 
ett behov av att initiera nya klienter genom ett mer strategiskt och målstyrt 
försäljningsarbete. Ansvaret för säljgruppen delas mellan Johanna och 
Jessica och består förutom dem av ytterligare fyra personer. Precis som i 
fallet med Huvudkontoret arbetar dessa fyra personer med flera andra 
arbetsuppgifter och har inte försäljningsarbetet som sin huvudsakliga 
uppgift till skillnad från Johanna och Jessica.  

Arbetet i säljgruppen är fokuserat på försäljning till nya potentiella klienter, 
men också på att vidareutveckla de kontakter som skapas för att etablera nya 
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kundrelationer mellan klienten och lokalkontoret. Under studiens gång 
intensifieras arbetet och de fyra personer som inte har så stor del av sin 
arbetstid i säljgruppen får större ansvar och utrymme att arbeta med 
försäljningen. Förutom att arbeta med försäljning till nya potentiella klienter 
assisterar också säljgruppen sina kollegor i det som de kallar 
leveransorganisationen. Leveransorganisationen utgörs av de kollegor som 
har som huvudsakliga uppgifter att arbeta med leverans av tjänster till 
klienter i projekt som redan är påbörjade. Arbetet med de befintliga 
klienterna handlar om att analysera deras behov och sälja andra tjänster än 
de redan köper. Detta kallas av medlemmarna i gruppen för merförsäljning. 
Detta förändras i samband med att den andra gruppen, förtroendegruppen 
introduceras. Från och med då fokuserar alltså säljgruppen på försäljning till 
nya klienter, medan den största delen av ansvaret för merförsäljning till 
befintliga kunder förläggs till medlemmarna i förtroendegruppen.  

Säljgruppen träffas regelbundet, oftast en gång i veckan. Gruppen har två 
huvudsakliga försäljningsuppgifter. Den ena är att arbeta med att skapa 
kontakter med företag som inte har någon kontakt med Revisionsbyrån. Den 
andra uppgiften handlar om att bearbeta kontakter och prospects, antingen 
sådana som säljgruppen initierat, eller sådana kontakter där de fått 
information från kollegor om att den potentiella klienten är intresserad av 
att använda Revisionsbyråns tjänster. För den första uppgiften har 
säljgruppen hjälp av att Revisionsbyrån rekryterat ett externt 
callcenterföretag, som hjälper till med den första kontakten. Alla potentiella 
klienter som accepterat ett förutsättningslöst möte med Revisionsbyrån 
lämnas över från callcentret till säljgruppen som då arbetar vidare med dessa 
kontakter och genomför de första mötena. Denna support upphör senare 
under studiens gång när säljgruppen anser att de har tillräckligt många 
potentiella klienter att arbeta med.  

Förtroendegruppen, som är den andra gruppen på Lokalkontoret som 
studeras, representerar till skillnad från säljgruppen leveransorganisationen, 
dvs. att de klienterna är befintliga kunder. Dessa har valts ut av 
medarbetarna på Lokalkontoret som särskilt viktiga för att ingå i en struktur 
som liknar KA-gruppen på Huvudkontoret. Gruppen består inledningsvis av 
16 personer som samtliga har klientansvar för sin förtroendeklient. I 
Revisionsbyråns interna dokument definieras en förtroendekund som en 
särskilt viktig klient, vilket är den vanligaste definitionen enligt 
gruppansvarig Ylva, men det kan också vara kunder med särskilt hög 
potential, som exempelvis en relativt ny kund som i dagsläget inte köper 
tjänster för så stora summor, men som Lokalkontoret och Revisionsbyrån 
gärna vill arbeta särskilt för att behålla. Förtroendegruppens arbete 
påminner om KA-gruppen, men skiljer sig så till vida att gruppen består av 
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klientansvariga personer istället för av team. Gruppen träffas två gånger i 
månaden där avsikten från Revisionsbyråns ledning är att förtroende-
rådgivarna ska dela erfarenheter med varandra, men också för att följa upp 
hur arbetet med förtroendeklienterna går. I de interna dokumenten framgår 
det att varje förtroenderådgivare ska genomföra ett antal så kallade 
förtroendemöten under ett år. Dessa möten ska inte vara inriktade på den 
ordinarie tjänsteleveransen utan ska fokusera på hur klientrelationen kan 
utvecklas, genom att försöka sälja fler tjänster till klienten. Utfallet av 
förtroendemötena ska sedan rapporteras till Ylva, i mötena men också i en 
separat dokumentation som finns som stöd för förtroenderådgivarna.  

På mitt första möte med förtroendegruppen, som också är ett av de första 
mötena som gruppen har tillsammans, börjar gruppledare Ylva med att 
presentera mötesstrukturen för gruppen och för kundmötena. Gruppen har 
precis startat upp sin verksamhet med förtroendestrategin eftersom kontoret 
är utvalt som ”pilot-kontor” för Revisionsbyråns projekt för mer 
kundorienterad verksamhet. På mötet diskuterar deltagarna när de ska 
kontakta sina klienter som de ansvarar för och initiera konceptet och hålla 
introducerande möten.  

Alla potentiella affärsmöjligheter och möten ska rapporteras på en lista där 
alla förtroendeklienter finns med. De ska dessutom rapportera in vilka 
aktiviteter de gör med kunden som kan hänföras särskilt utvecklande för 
kundrelationen så att dessa kan spåras i timdebiteringen. Förtroende-
rådgivarna har svårt att se hur strukturen på förtroendemötena ska 
användas i kundmötena, eftersom många av dem redan arbetar proaktivt 
och försöker identifiera potentiella affärsmöjligheten när de träffas och prata 
med klientrepresentanter.  

”Vad är det som ska skilja dessa möten från andra då? Från materialet kan 
jag inte se några skillnader mot hur jag redan jobbar med alla mina 

kunder” (Marit, förtroendegruppen) 

5.1.3 Gruppernas utveckling och lärande 

Säljgruppen arbetar för att etablera en struktur för hur de ska hantera de 
kundmöten som callcenterföretaget har bokat in. Johanna och Jessica är de 
gruppmedlemmar som arbetar med dessa prospects eftersom de, till skillnad 
från de andra gruppmedlemmarna har en större andel av sin tjänst till 
säljarbete. Eftersom de prospectsen accepterar att träffa Revisionsbyrån i 
möte måste de prioriteras före kontakterna (för skillnaden mellan de båda se 
figur 7) så att tiden mellan mötesbokningen och mötet inte blir för lång. Från 
början arbetar därför Jessica och Johanna mestadels själva i säljgruppen och 
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de andra gruppmedlemmarna deltar endast sporadiskt. Som en följd av detta 
bestämmer de att de inte ska ha regelbundna formella möten i säljgruppen 
utan ska träffas när behov uppstår. Johanna berättar också att hon träffar 
alla gruppmedlemmarna dagligen och att regelbundna möten därför känns 
onödiga.  

Jessica berättar att en viktig del i arbetet är att etablera ett medvetande 
bland lokalkontorets befintliga klienter om säljgruppens existens och att 
klienterna förutom att vända sig till de kontaktpersoner de vanligtvis har 
även kan vända sig till henne eller Johanna. För att åstadkomma detta 
medvetande medverkar båda två på olika evenemang och seminarier som 
Lokalkontoret arrangerar med sina befintliga klienter. Under år 2 utökas 
säljgruppens arbete och de andra gruppmedlemmarna får mer aktiva roller. 
Bland annat får Erika sin tjänst utökad med mer tid för försäljningsarbete. 
Målsättningen för gruppen under år 2 är att utvecklas på alla områden. En 
del av målsättningen är att arbeta med de kontakter, som gruppen kallar de 
potentiella klienter som callcenterföretaget bokat in möten med och den 
andra delen av målsättningen handlar om arbetet med sina kollegor i 
leveransorganisationen hur de sedermera ska lämna över dessa kontakter.  

Överlämningen till leveransorganisationen innebär alltså att prospects 
övergår till klienter i och med att de tecknat formellt avtal med 
Revisionsbyrån om tjänsteleverans. Vid överlämningen flyttas ansvaret för 
klienten från säljgruppen till leveransorganisationen och informationen om 
klienten som säljgruppen lagrat i CRM-systemet flyttas till den ordinarie 
kunddatabasen. Klienten får också en ansvarig person i leverans-
organisationen som således blir klientansvarig. På detta sätt har inte 
säljgruppmedlemmarna ansvar för några egna klienter, utan deras uppgift är 
endast försäljningsarbete. Ansvarsfördelningen i överlämningsprocessen är 
ett återkommande diskussionsämne i gruppen och gruppmedlemmarna 
försöker få svar från ledningen hur länge de förväntas vara aktiva i 
överlämningsprocessen. Eftersom de inte ingår i leveransorganisationen och 
dessutom har krav på sig på Revisionsbyrån att initiera och etablera nya 
klienter är detta en stor utmaning för gruppmedlemmarna. Om de förväntas 
vara med länge i överlämningsprocessen innebär det att kedtiderna, 
exempelvis tiden från en mötesbokning till att mötet faktiskt blir av ökar. 
Samtidigt menar Johanna att ett större engagemang i överlämnings-
processen kan underlätta den första tiden för de kollegor som ska utföra 
tjänsteleveransen då det är hon som har arbetat tillsammans med klienten i 
försäljningsprocessen och i vissa fall hunnit etablera en personlig relation.  

Säljarbetet på lokalkontoret bygger till stor del på Johannas och Jessicas 
egen drivkraft att skapa nya affärer och således också nya kundrelationer. 
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Gruppen diskuterar problemet med medlemmarnas andra arbetsuppgifter 
som innebär att vissa av de kontakter som de borde hinna med att följa upp 
inte hinns med inom den tid som de avtalat med potentiella klienten. 
Gruppmedlemmarna är uppenbart frustrerade över att det centralt förväntas 
att de ska generera nya klienter enligt ett uppsatt mål, samtidigt som de inte 
anser att de får resurser i form av att på heltid kunna fokusera på säljarbetet, 
utan också förväntas bidra till olika delar av organisationen, antingen internt 
eller till leveransorganisationen.  

”Man funderar bara på lönsamheten och inte på vad som kommer krävas 
för att göra det. Det kanske krävs rekrytering, försäljning och så vidare 

och när vi väl är vid målet så måste vi vara kanske 60 personer för annars 
måste vi gå upp i tariffer. Jag tror att det vid målsättningar kan saknas 

kopplingar mellan affärsplan, mål och vägen dit”.(Johanna, säljgruppen) 

Förutom de problem som finns kring överlämningsprocessen diskuterar 
gruppmedlemmarna också att de inte känner att deras arbete uppskattas av 
ledningen, varken lokalt eller centralt. Gruppen vill att deras arbete ska 
synliggöras mer vilket de är övertygade om skulle ske om överlämnings-
processen formaliserades på ett tydligare sätt. En del som säljgruppen 
önskar skulle formaliseras är hur de kan använda CRM-systemet bättre för 
att logga information och på ett enklare sätt, via CRM-systemet kunna visa 
på hur de arbetar. Eftersom informationen från CRM-systemet förs över till 
den ordinarie kunddatabasen i och med överlämningen ökar arbetsinsatsen 
för säljgruppen, då majoriteten av kollegorna i leveransorganisationen inte 
arbetar med CRM-systemet och heller inte visar någon vilja att lära sig hur 
systemet fungerar.  

Förtroendegruppens arbete påverkas till stor del av gruppmedlemmarnas 
svårigheter att förstå skillnaden på förtroendearbetet och det ordinarie 
arbetet. Gruppen startar med 16 utvalda klienter, vilket också innebär att det 
är 16 förtroenderådgivare. Gruppen byter också ansvarig relativt tidigt och 
Ylva blir ny ansvarig. För ett företag som Revisionsbyrån är det en naturlig 
del av processen att ständigt se över och revidera både antalet klienter och 
antalet personer i olika grupper menar kontorschefen Lina som också säger 
att förtroendearbetets intensitet och de specifika mötena sker under perioder 
när de har lugnare med tjänsteleveranser. Exempelvis under våren då 
deltagarna arbetar som hårdast med leveranser och många kunder ska 
redovisa sina bokslut för föregående år, vilket hon menar tar bort fokus från 
förtroendearbetet.  

Förtroendegruppens arbete fokuseras inledningsvis på att försöka tillämpa 
och anpassa de instruktioner som de fått centralt från Revisionsbyråns 
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ledning, för att hitta ett för gruppen passande arbetssätt. Gruppen arbetar 
också med att sätta upp gemensamma målsättningar, vilka i stora drag 
handlar om att etablera och medvetandegöra förtroendegruppen som en 
strategi på Lokalkontoret som ses seriöst bland de andra medarbetarna. 
Ylvas uppgift under den första tiden handlar till stor del om att motivera 
gruppmedlemmarna och tillsammans med dem hitta en strategi för hur 
mötena och tiden mellan mötena ska disponeras.  

”I början handlade det om att hålla gnistan vid liv, att hålla ett tempo som 
gjorde att vi träffades och följde upp vad vi gjort. Men i takt med att 

formerna sätter sig och vi får de personer som är dedicerade och de kunder 
som vi vill ha och är rätt för det här arbetet, ändå kommit en bit på 

vägen”.(Ylva, ansvarig förtroendegruppen) 

I ett av mötena jag är med på under år 1 diskuteras och testas en rad olika 
mötesformer. Mötena inleds ofta med avrapportering där 
förtroenderådgivarna berättar om sitt arbete, om hur leveransarbetet går, 
eller om de arbetar med försäljningsaktiviteter. Sofia berättar om sina 
upplevelser av förtroendearbetet. Hon har under en period försökt att sälja 
in skatterådgivningstjänster till sin klient. Hon har presenterat förtroende-
konceptet för kunden som verkat intresserad av att få komma i kontakt med 
gruppmedlemmens kollegor som är experter på skatterådgivning. Kunden 
har också uppskattat det scenario som presenterats där hon stannar kvar 
som huvudsaklig kontaktperson.  

Sofia som är en av gruppens och Lokalkontorets mer erfarna revisorer anser 
att arbetet med förtroendeklienterna har en viktig roll att spela i 
Revisionsbyråns förändring från att vara reaktiv till att bli proaktiv. Sofia 
menar att det krävs och delvis också sker en attitydförändring inom hela 
revisionsbranschen där den traditionella revisorsrollen är på väg att 
försvinna. Förändringen sker på beteendenivå men påverkar också sättet 
som revisorer arbetar. Från att vara revisor är nu rollen mer inriktad på att 
skapa relationer och att se klientens behov menar hon.  

”Det är en utbredd sjukdom i den här branschen som generellt innebär att 
vi är väldigt reaktiva. Många tycker att de är duktiga på det de gör men de 

reagerar bara på kundens initiativ. Att lyfta luren och svara på kundens 
frågor innebär att jag duktig på mitt jobb. Det är mer sällan att man lyfter 

luren och frågar kunden om de har tänkt på en viss sak. Det är väl den 
grundläggande skillnaden, som det här (förtroendesatsningen) sätter 

fingret på”. (Sofia, förtroendegruppen) 
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Ylva delar Sofias tankar och berättar att hennes vision och mål med 
förtroendegruppen är att arbetet ska inspirera kollegorna på kontoret. Hon 
menar att förtroendegruppens arbete har potential att förändra den interna 
kulturen på Lokalkontoret från leveransfokus till klientfokus. Det är dock en 
lång process men gruppen är på väg att hitta en metodik som passar dem. I 
och med att tiden går så sätter sig också strukturen i form av att gruppen blir 
mer tydlig såväl med avseende på intern struktur som vilka klienter de ska 
arbeta med. Under hösten år 3 planeras en utvärdering av förtroende-
gruppen där engagemang, vilja, tid och intresse hos förtroenderådgivarna 
ska värderas för att kunna fatta beslut om förändringar i grupp-
sammansättningen behöver göras. 

”Det är jättesvårt att tvinga någon att vara med, men man måste fundera 
om kunden så att säga är värd att behålla och att personen som då kliver 

ur gruppen måste släppa in någon annan”. (Ylva, ansvarig 
förtroendegruppen) 

För Revisionsbyrån är förtroendearbetet en prioriterad verksamhet. Det är 
vanligt för så pass stora organisationer som Revisionsbyrån att olika projekt 
och satsningar får stort fokus i ett eller flera år, men att verksamheten hela 
tiden läggs om på grund av förändringar på marknaden eller att lagar och 
regler förändrar byråns övergripande målsättningar och strategier. Ylva 
menar att de förändringar som gjorts på Revisionsbyrån är viktiga eftersom 
de signalerar ett paradigmskifte där alla revisionsbyråer i Sverige går från att 
vara styrda av lagen till att på grund av revisionspliktens avskaffande, delvis 
bli efterfrågestyrda. En stor del handlar om ett skifte i sättet att se på sitt 
yrke säger Ylva som också menar att det är svårt att vänja sig av med gamla 
beteenden och helt plötsligt agera kundorienterat. Det nya arbetssättet 
innebär också nya förväntningar och krav där ett av de stora är att skapa 
merförsäljning och på det sättet även kan riskera att tappa kundkontakt, om 
merförsäljningen innebär att kollegor som är experter på andra 
affärsområden ska kopplas in i arbetet med kunden. En grundläggande tillit 
och ett gott förtroende till kollegor är således nyckeln och för att 
åstadkomma en sådan förändring behövs tid för att anpassa sig själv och 
även tid för att anpassa arbetsgruppers sätta att hjälpa varandra menar Ylva.  

 5.2 Kundrelationer i sälj- och förtroendegruppen 

Säljgruppen har en viktig roll på lokalkontoret då de är ansvariga för 
nyförsäljning av tjänster till kontakter som ännu inte är klienter hos 
Revisionsbyrån. En av de stora utmaningarna för säljgruppen är således att 
etablera nya klientrelationer och genom sitt arbete få företag som tidigare 
inte är klienter till Revisionsbyrån att vilja köpa tjänster till sina 
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organisationer. Johanna beskriver vikten av att kunna hantera många 
kontakter samtidigt och att förstå att processen att skapa en relation med 
den potentiella klienten är långsiktig, eftersom en klients köp av 
redovisnings- eller revisionstjänster är en investering. De flesta klienter som 
lokalkontoret har är företag eller organisationer som varit klienter under 
längre tid, vilket också är en anledning till att säljgruppen ibland assisterar 
sina kollegor med merförsäljning.  

 
Figur 7 Kundrelationers utvecklingsprocess i säljgruppen 

De företag och personer som medlemmarna träffar kan delas in i tre olika 
grupper baserat på hur långt medlemmarna i säljgruppen kommit i sin 
process att etablera relationer. Under ett av mötena diskuterar 
medlemmarna kontakter, prospects och etablerade klienter. Kontakterna 
innebär att någon på Lokalkontoret, oftast någon av medlemmarna i 
säljgruppen eller någon av deras kollegor identifierat ett företag, där de har 
en person som visat intresse för Revisionsbyråns tjänster. En prospect 
innebär att ett företag där en initierande kontakt finns och ett möte är 
inbokat. En del företag som är potentiella klienter till Revisionsbyrån är 
egenföretagare eller företagsledare för mindre företag, vilket innebär en mer 
personlig relation än med större klienter. En etablerad klient innebär att 
klienten och Revisionsbyrån slutit ett formellt avtal om tjänsteleverans och 
en överlämningsprocess har påbörjats från säljgruppen till leverans-
organisationen. För de etablerade klienterna som redan köper tjänster av 
Revisionsbyrån och Lokalkontoret handlar säljgruppsmedlemmarnas arbete 
om att antingen direkt assistera en kollega med försäljningsarbetet, 
alternativt att som Johanna uttrycker det stötta och peppa kollegorna i 
arbetet med att fråga kunderna vad de har för problem och om 
Revisionsbyrån på något sätt kan hjälpa till med att hitta lösningar.  

Kundrelationer i säljgruppen handlar till stor del om att presentera 
Revisionsbyrån och dess tjänsteutbud för att på så sätt initiera en relation. 
Konkret innebär detta att en medlem i säljgruppen genomför ett möte med 
den potentiella klienten. Mötena som callcenterföretaget bokar in delar 
gruppen upp mellan sig beroende på hur deras andra arbetsuppgifter ser ut 
vid de aktuella tidpunkterna. För att hålla en struktur på vilka potentiella 
klienter som är kontaktade använder de Revisionsbyråns CRM-system för att 
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lagra information och samtidigt kunna följa upp de kontakter som varit 
positiva till att köpa tjänster av Revisionsbyrån. 

”Jag är jättepositiv. Av 100 möten så är 98 väldigt positiva och vi använder 
ju ett callcenterföretag som ringer och bokar mötena och det funkar 
jättebra. De är absolut inte påstridiga utan det funkar väldigt bra”. 

(Jessica, säljgruppen) 

Erika menar att det går fort att känna av personen som hon pratar med och 
om de är intresserade av att gå vidare in i en process där ett 
tjänsteerbjudande tas fram, eller om den potentiella klienten bara är 
intresserad av att få information om Revisionsbyrån och deras tjänster. Ylva 
har liknande upplevelser och berättar om hur en generell arbetsgång för 
försäljning går till. Det första mötet ger oftast en konkret indikation på om 
det kommer bli en affär eller inte, vilket också innebär att den potentiella 
kunden noteras i CRM-systemet som att en relation är initierad. Ett typiskt 
första möte handlar således mycket om att lyssna på kundens behov. Ylva 
menar att hon låter den potentiella klienten berätta om sin organisation och 
varför hen velat träffa Revisionsbyrån. Det innebär konkret att redan innan 
mötet förklara för den potentiella klienten att mötet inte kommer innebära 
att några lösningar diskuteras direkt. Istället handlar det snarare om att lära 
känna personen bakom klientföretaget för att få en känsla för organisationen 
och den person som kommer personifiera klientrelationen.  

Johanna berättar att en försäljningsprocess som passerat det första steget 
sedan går vidare till att hon och den potentiella klienten ses igen, då ofta 
tillsammans med en kollega till henne som är expert inom det område som 
de diskuterat i det första mötet. Under detta möte presenteras oftast en plan, 
eller ett exempelfall från en liknande försäljning som klienten får se och på 
så sätt kan visualisera ett potentiellt resultat. När processen sedan går vidare 
med en överlämning till den kollega som blir kundansvarig beror det på 
kundens önskemål hur länge Johanna är med.  

”… då kanske vi satt upp ett case som exempel på hur ett samarbete skulle 
kunna se ut. Om experten är med eller inte beror på hur säker jag känner 
mig på detaljfrågorna så oftast så räcker det med att jag går dit själv. Det 
är ju dock bra att få in leveransorganisationen så fort som möjligt, just för 

att kunden ska lära känna den person som ska leverera tjänsten”. 
(Johanna, ansvarig säljgruppen) 

Ett övergripande syfte med att försäljningen till nya kunder ska ske genom 
säljgruppen är att de personer som arbetar med försäljning pratar med 
kunden utifrån hela Revisionsbyråns samlade expertis. Medlemmarna i 
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säljgruppen betonar att det är en stor fördel för dem, då de enklare kan 
hantera mötena med de potentiella kunderna eftersom de inte har något 
egenintresse i vilken typ av tjänst de ska försöka sälja in till den potentiella 
kunden. Nackdelen som finns med detta menar Erika är att det är svårt att 
gå in på detaljer då de förväntas kunna presentera hela byråns samlade 
kompetens. Erika tycker att fördelarna med tillvägagångssättet överväger 
nackdelarna, eftersom det är enkelt att dra en gräns mellan försäljning och 
leverans. Gränsdragningen är enkel eftersom de oftast kopplar in sina 
kollegor i leveransorganisationen utifrån deras expertis när de vet ungefär 
vad den potentiella klienten efterfrågar. Först då skrivs en offert och den 
potentiella klienten kan ta ställning till pris och tidsåtgång för 
tjänsteleveransen och när de godkänt offerten så har de redan träffat den 
blivande klientansvarige medarbetaren från leveransorganisationen.  

En stor utmaning som medlemmarna i säljgruppen brottas med är olika 
prioriteringar från Revisionsbyråns ledning. Från början är säljgruppens 
uppgift att arbeta med försäljning till nya kunder, men också att assistera 
kollegor genom att försöka hitta möjligheter för merförsäljning till redan 
befintliga kunder. I och med starten för förtroendegruppen bestäms att 
säljgruppen endast ska fokusera på nya kunder, vilket medlemmarna i 
säljgruppen tycker är problematiskt, eftersom bland annat belöningssystem 
och arbetsbelastning påverkar kollegorna i leveransorganisationens 
möjlighet att arbeta med merförsäljning och utveckling av de befintliga 
kundrelationerna. Under mötena diskuterar medlemmarna förändringen 
och hur den påverkar dem. Den gemensamma åsikten i säljgruppen är att 
medlemmarna vill arbeta både med nya och befintliga kunder och en av 
medlemmarna menar att det behövs ett säljstöd för att klara av de krav som 
kunderna ställer och de målsättningar som Revisionsbyrån har, nämligen att 
kontinuerligt öka hela byråns omsättning.  

Förtroendegruppen består främst av erfarna medarbetare där de flesta är 
revisorer men det finns även redovisningskonsulter representerade. 
Lokalkontoren bestämmer själva vilka klienter som ska klassificeras som 
förtroendekunder och därför blir de personer som har kundansvar för dessa 
klienter också medlemmar av förtroendegruppen. Således innebär det att 
gruppens utformning beror på de utvalda klienterna och inte på vilka 
medarbetare som vill vara med. I Revisionsbyråns interna dokumentation 
för förtroendekonceptet finns det olika kriterier och definitioner för vilka 
kunder som får kallas för förtroendekunder och det är också specificerat vad 
som skiljer en förtroendekund från en vanlig kund.  

”Egentligen är det ju bara omtanke om kunden, så det är ju ingen rocket-
science på något sätt”. (Sofia, förtroendegruppen) 
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De aspekter som främst skiljer en förtroendeklient från en vanlig kund är de 
så kallade förtroendemöten som de klientansvariga medarbetarna ska hålla 
ett par gånger om året. Syftet med dessa möten beskrivs i styrdokumenten 
och innebär att mötena ska innehålla en agenda som inte kretsar kring 
leveransen och de löpande diskussioner som medarbetarna på 
Revisionsbyrån har med alla kunder som köper någon form av tjänster. Till 
varje förtroendeklient finns en speciell pärm som stöd för de kundansvariga 
att genomföra förtroendemötena och även få information om den roll de 
förväntas ha i sitt agerande med förtroendeklienterna. I materialet i pärmen 
finns även utrymme där de kundansvariga kan skriva in information som 
vanligtvis inte ingår i exempelvis en revisors dokumentation om den aktuella 
leveransen.  

Samtliga förtroenderådgivare anger att de i grunden är positiva till att deras 
klienter är med i förtroendesatsningen och att de då kan få mer tid till att 
arbeta med exempelvis frågor som inte rör den direkta leveransen utan mer 
kan utveckla klienten och dess verksamhet. Astrid menar att det medför ett 
visst ansvar att ha en förtroendeklient, ett ansvar som hon dock säger gäller 
för alla hennes kunder, men att det i förtroendegruppen är mer direkt 
uttalat. Även Marit är inne på samma linje där de personer som har ett 
förtroendeansvar för en kund agerar som katalysatorer mellan kunden och 
Revisionsbyrån på ett sätt som vanligen inte görs med vanliga kunder. Det 
måste dock vara tydligt att klienten är medveten om att de medarbetare som 
har förtroendeansvar ska vara den person de ska vända sig till med frågor 
som rör alla olika tjänster de köper.  

”Jag ser en förtroenderådgivare som en sammanhållande länk mellan 
kunden och våra tjänster, att se till att kunden mår bra och får den 
uppmärksamhet som den förtjänar”. (Marit, förtroendegruppen) 

 ”För mig är det att vara den naturliga personen som kunden ringer om de 
vill stämma av något. Då lyfter de luren och ringer mig. Att ha det här 

speciella förtroendet”. (Astrid, förtroendegruppen) 

Det huvudsakliga syftet med förtroendegruppen är att stärka den för Astrid 
viktigaste delen i hennes yrke, nämligen kundrelationen. Att ha en god 
kontakt och att genom den skapa ett förtroende hos kunden är centralt för 
alla revisorer. Den viktigaste delen av yrket som revisor är enligt Astrid att 
kunna leverera en felfri och godtagbar revision enligt alla regler och att 
ständigt vara uppdaterad på nya lagar och regler som kan komma att 
påverka kunden, men kundrelationen är ändå det centrala. Även Ylva 
poängterar samspelet mellan leveransen och relationen och menar att de 
inte går att separera. Enligt henne är det relationen till klienten som gör att 
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de fortsätter köpa sin revision av Revisionsbyrån eftersom revisionen i sig 
inte är ett konkurrensmedel utan en hygienfaktor.  

”Kundrelationen är A och O, det handlar enbart om relationer. Givetvis 
måste man leverera, men du måste ha en relation för att få komma in och 

leverera. Det handlar inte om relationer i den mån man pratar om privata 
relationer. Jag har inte någon privat relation med någon kund. Det här är 

ett yrke där du både ska vara fokuserad på att tjäna pengar och vara 
affärsmässig, men sen är det också så att det här är ett serviceyrke i den 

bemärkelsen”. (Ylva, ansvarig förtroendegruppen) 

Under gruppmötena diskuterar gruppmedlemmarna hur de ska presentera 
och förklara både vad förtroendesatsningen handlar om och innebörden av 
förtroendemötena för klienterna. Under tiden när förtroendegruppen bildas 
arrangerar Revisionsbyrån utbildningar för gruppmedlemmarna på central 
nivå. De förutsättningar som kommuniceras under dessa utbildningar är att 
tid ska frigöras för de personer som ingår i förtroendesatsningen, så att de 
ska kunna arbeta mer för att utveckla och stärka relationerna med 
förtroendeklienterna och att de i gruppmötena ska kunna diskutera och dela 
erfarenheter med varandra.  

Deltagarna diskuterar under tiden som jag följer med på förtroendegruppens 
möten ofta hur de olika klienterna skiljer sig från varandra och hur detta 
påverkar arbetet. I förtroendegruppen ingår klienter som skiljer sig i storlek, 
såsom omsättning och anställda, men också på hur mycket och vilken typ av 
tjänster de köper. En del av klienterna presenteras som långvariga, som 
alltid varit bra att hantera och därför anses som förtroendeklienter, varför de 
förtroenderådgivare som ansvarar för dessa klienter inte anser förtroende-
mötena är viktiga. Andra klienter är relativt nya på Revisions-byrån och 
förtroenderådgivarna motiverar valen av dessa klienter med att de har hög 
potential och att de själva pratat om att de vill expandera eller utvecklas som 
organisationer. En förtroenderådgivare berättar att han använt 
förtroendekonceptet i en offert för att en klient som ville utveckla sin 
verksamhet och därför behövde köpa rådgivning av Revisionsbyrån för att i 
sin tur vinna offertbudgivningen över konkurrerande byråer och konsult-
företag.  

5.3 CRM- systemet på Lokalkontoret  

Av de två grupperna förtroendegruppen och säljgruppen är det den senare 
som använder CRM-systemet på daglig basis. Gruppmedlemmarna använder 
CRM-systemet för att hålla struktur på de potentiella klientrelationer som de 
ska kontakta, de kontakter de har påbörjar relationsinitiering med, samt de 
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relationer de lämnat över till leveransorganisationen. Gruppmedlemmarna 
är överens om att CRM-systemet är det verktyg som hjälper dem hålla sig 
uppdaterade och även kunna följa upp den stora mängd av kontakter och 
prospects som de får uppdrag att ta hand om, antingen från callcenter-
företaget eller som de själva fångat upp ute på seminarier, möten eller event 
av olika slag.  

CRM-systemet underlättar deras arbete, men under mötena diskuteras också 
hur viktigt det är att systemet ständigt uppdateras med den senaste 
informationen från alla gruppmedlemmarna. Erika menar att korrekt och 
aktuell information är det viktigaste i hennes arbete, oavsett om det är i 
arbetet med säljgruppen eller i hennes arbete som revisor. Om hon 
exempelvis träffat en person och diskuterat något på ett evenemang av något 
slag måste hon först gå igenom Revisionsbyråns databas för befintliga 
kunder och se om den potentiella kunden redan är kund hos Revisionsbyrån, 
fastän den ansvarige finns på ett annat kontor. Då är det enkelt att kontakta 
den kundansvarige kollegan och diskutera vidare. Sedan måste hon också 
använda CRM-systemet för att kontrollera om den person hon träffat har 
varit i kontakt med någon annan på Revisionsbyrån. Tillvägagångssättet är 
komplicerat och tidsödande, men hanterbart enligt Erika, men hela systemet 
med kunddatabasen och CRM-systemet bygger på att alla tar ett ansvar att 
lägga in kontakter, eller potentiella klienter som de haft kontakt med 
eftersom många potentiella kunder är organisationer med kontor utspridda 
över Sverige, liksom Revisionsbyrån.  

 
”Jag ska in i databasen där vi har våra befintliga kunder, där det också 

går att se vem som är ansvarig för kunden. Sen ska jag in i CRM-systemet 
och se om någon någonsin dokumenterat om den här personen eller om det 

företaget och då kan företaget vara registrerat och personen också. Det 
kanske är en kollega som sitter på ett annat kontor som har haft kontakt 
eller kanske ett uppdrag åt den här personen, men vi vet inte om det. Jag 

råkar dock få veta det, för att just jag använder CRM-systemet vilket vi är 
väldigt få som gör här. Då blir det ganska skrämmande eftersom vi 

generellt sett är ganska duktiga på att använda det”.(Erika, säljgruppen) 

En annan återkommande diskussion om CRM-systemet i säljgruppen är hur 
informationen de registrerar ska överföras till den kollega som blir 
klientansvarig för den nya klienten. Implementeringen av CRM-systemet är 
en del av en riktad satsning på ökad försäljning till nya klienter och 
stärkande av befintliga kundrelationer genom ökad försäljning till dessa. 
Säljgruppen och förtroendegruppen är två arbetsformer som introducerats 
för att komplettera implementeringen av CRM-systemet. I båda grupperna 
finns en övergripande vilja att sätta klienten i centrum, oavsett om det 
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handlar om att initiera och etablera en relation eller att som i 
förtroendegruppens fall, utveckla och i många fall utvidga klientrelationen 
till att involvera fler personer. För att hantera den stora mängd information 
som finns om potentiella och befintliga klienter använder säljgruppen 
Revisionsbyråns CRM-system. Gruppen har en medveten och väl inarbetad 
strategi som alla medlemmar är överens om är det bästa för att deras arbete 
ska bli effektivt och träffsäkert gentemot kunden.  

I säljgruppen diskuteras ofta att det är problematiskt att inte all information 
om Lokalkontorets alla kontakter med klienter, potentiella klienter och 
personer som av olika anledningar anses intressanta finns registrerad i 
CRM-systemet. Säljgruppens medlemmar arbetar med att försöka få sina 
kollegor att förstå varför CRM-systemet är viktig för dem och att den 
information de skriver ner om potentiella klienter skulle kunna delas med 
kollegorna i leveransorganisationen. Vid överlämningen av klienter till den 
person som blir kundansvarig sker ingen formell överflyttning av 
informationen som säljgruppen lagrat i CRM-systemet, utan klienten läggs 
in i den databas som hanterar befintliga klienter. En av medlemmarna i 
säljgruppen uttrycker frustration över att kollegor i leveransorganisationen 
inte intresserar sig för den information de arbetat fram, utan ofta nöjer sig 
med ett kort möte innan de tar över. Det finns dock undantag, exempelvis 
när den blivande kundansvarige varit med i försäljningsprocessen är inte 
överflyttningen av information lika nödvändig.  

De flesta medlemmarna av sälj- och förtroendegruppen är överens om att 
någon form av lagring behövs. I förtroendegruppen används inte CRM-
systemet alls och de personer som arbetar med revision som huvudsyssla 
menar att de inte ser någon anledning för det i sitt dagliga arbete. Marit, en 
av deltagarna i förtroendegruppen som är revisor säger att hon sparar 
information om alla sina kunder i ett Exceldokument som hon delar med sitt 
revisionsteam. Hon har själv inte varit inne i CRM-systemet förutom på 
Revisionsbyråns internutbildning som var frivillig för medarbetarna på 
Lokalkontoret. I och med de förändringar som sker i Revisionsbyrån, samt 
att databasen för befintliga kunder är på väg att bytas ut till förmån för ett 
system som enligt henne kommer bli ett bättre verktyg, ser hon ingen 
anledning att använda CRM-systemet.  

”Den dagen då jag har min kalender där och allt finns på samma ställe så 
kan det bli ett effektivt verktyg, men jag känner ett motstånd att gå in i det 

för jag har mitt sätt att arbeta”. (Marit, förtroendegruppen) 

Sofia, menar att idén och det strategiska syftet med CRM-systemet är att 
bidra till mer transparens för de som arbetar i olika grupper och som av 
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naturliga skäl inte har direkt insikt i alla gruppers verksamhet. Den största 
risken med att inte använda systemet är risken att missa viktig information 
om sina klienter, eller kunna få information om någon aktivitet eller event 
planeras med hennes klienter. Hon förstår dock att säljgruppen vill att alla 
på kontoret ska använda CRM-systemet på grund av att den ordinarie 
kunddatabasen och CRM-systemet inte är tekniskt kompatibla.  

”Det känns som att säljgruppen, som jobbar i CRM-systemet här på 
kontoret känner ett större behov av att jag använder den än vad jag 

känner nytta att göra det”. (Sofia, förtroendegruppen) 

Astrid använder istället för CRM-systemet sin egen kalender för att notera 
viktig information om sina klienter. I den noteras långt ifrån alla aktiviteter 
vilket hon medger är en nackdel, eftersom informationen om klienten inte 
kan komma någon annan till nytta på samma sätt som om hon istället lagrat 
informationen i CRM-systemet. Den främsta orsaken till att hon inte 
använder CRM-systemet är att hennes revisionsuppdrag på grund av 
regelverken kring revisionen kräver omfattande dokumentation i separata 
och sekretessbelagda dokument. Detta innebär enligt Astrid att om hon 
skulle använda CRM-systemet måste hon sortera ut den information som 
inte omfattas av sekretess. Hon ser dock behovet av att kunna anteckna idéer 
eller identifierade problem för att kunna ta tag i dem i efterhand, men CRM-
systemet är inte tillräckligt användarvänligt för att det mentala motståndet 
ska försvinna.  

”Det handlar om ett extra system vilket blir ett motstånd för mig”.(Astrid, 
förtroendegruppen) 

Sammanfattningsvis finns det ett utbrett motstånd till CRM-systemet för 
medlemmarna i förtroendegruppen vilket påverkar deras och säljgruppens 
samarbete. I säljgruppen där CRM-systemet är det viktigaste verktyget för 
att lagra viktig kundinformation, kunna dela upp och fördela uppgifter samt 
genomföra försäljningsarbete till potentiella klienter, finns en tydlig 
frustration över den rådande kulturen på Lokalkontoret.  

Samma frustration går att skönja i förtroendegruppen, men där motståndet 
bottnar i att de inte ser nyttan i att använda CRM-systemet för sitt och 
gruppens arbete. Majoriteten av deltagarna i förtroendegruppen är ändå 
positiva till det nya systemet för befintliga klienter som de tror kommer 
förenkla arbetet med tjänsteleveranser och även göra arbetet som 
förtroenderådgivare mer effektivt.  
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6. B2B-organisationers lärande om 
kundrelationer 
I det här kapitlet lyfts först de organisatoriska aspekter som identifierats som 
viktiga för organisering för CRM fram och diskuteras, i enlighet med ett av 
studiens delsyften. Först diskuteras förutsättningarna för de studerade 
grupperna, där sammansättningen av dem, samt de involverade individernas 
roller och arbetsuppgifter analyseras. Därefter diskuteras kundrelationers 
förankring, samt förhållningssätt till uppdraget, där tre olika orienteringar 
identifierats. För att förstå hur gruppernas arbete påverkar organisatoriskt 
lärande diskuteras sedan de strukturella förutsättningar som identifierats 
verka som hinder eller drivkrafter för lärande om kundrelationer. 
Avslutningsvis diskuteras samtliga organisatoriska aspekter och hur de 
formar de studerade gruppernas lärande för att förstå hur communities of 
practice kan möjliggöra organisatoriskt lärande.  

6.1 Gruppernas syfte, sammansättning och arbetssätt  

Finnegan och Currie (2010) menar att organisationer som implementerar 
CRM behöver ta organisatoriska aspekter, såsom medarbetare, processer, 
organisationskultur och teknik i beaktning. De organisatoriska aspekter som 
diskuteras i det här avsnittet och som identifierats centrala för ett revisions- 
och rådgivningsföretag är gruppernas syfte, sammansättning och arbetssätt. 
Dessutom har syftena, sammansättningen, arbetssätten betydelse för 
grupputveckling och lärande om kundrelationer vilket diskuteras senare i 
detta kapitel. Dessa aspekter kan utifrån Finnegan och Currie (2010) kopplas 
till processer, organisationskultur och medarbetare eftersom de nya 
arbetssätten (t.ex. key-account-, sälj- och förtroendegruppen) som 
organiserats medför nya strukturer och dessutom en tydlig koppling till 
CRM-systemet, alltså tekniken enligt Finnegan och Currie (2010) 

I det här avsnittet benämner jag de studerade grupperna på olika sätt. KA-
gruppen är den grupp som träffas kvartalsvis och består av teamledare och 
drivers för samtliga 16 key-accountteam. De åtta key-accountteam som jag 
studerat i den här avhandlingen benämns som key-accountteamen eller 
teamen. I vissa fall diskuteras enskilda team där jag då benämner dem med 
samma nummer som användes i empirikapitlet. Förtroendegruppen är de 
förtroenderådgivare som studerats på Lokalkontoret och säljgruppen 
representerar de personer som ingår i denna. Jag har studerat tre grupper 
(KA-, förtroende- och säljgruppen, samt key-accountteamen) där de åtta 
key-accountteamen alltså tillhör KA-gruppen.  
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KA- och förtroendegruppen är etablerade av ledningen på Lokal- respektive 
Huvudkontoret utifrån de olika syften och kravspecifikationer som 
ledningen har på respektive grupp. Ledningens syfte med både KA- och 
förtroendegruppen är att öka försäljningen av tjänster bland de utvalda 
klienterna för att på så sätt stärka kundrelationerna. Ett tydligt och klart 
syfte med key-accountteams arbete är centralt menar Zupancic (2008) 
eftersom det stärker och legitimerar teamens verksamhet och individernas 
roller. KA-gruppens och förtroendegruppens syfte är att vara nätverk där 
representanter för flera klienter träffas och delar erfarenheter som medför 
att de kan stärka och utveckla befintliga kundrelationer. Dessa likheter gör 
att jag i den fortsatta analysen väljer att se förtroendegruppen som 
Lokalkontorets KA-grupp. Säljgruppen är etablerad utifrån ett annat syfte, 
att öka antalet klienter, genom nyrekrytering av kunder. Gruppens uppdrag 
är att leda och genomföra försäljning av tjänster till nya klienter som i 
majoriteten av fallen varken har eller har haft någon kontakt med 
Revisionsbyrån tidigare. Således är det säljgruppen som på Lokalkontoret 
ansvarar för kundrelationers initieringsprocess.  

Sammansättningen av individer i KA- och förtroendegruppen bygger på 
individernas position eller roll där det är de ansvariga teamledarna och 
drivers, respektive förtroenderådgivarna som bildar de två grupperna. 
Dessutom utgår sammansättningen från vilka befintliga klienter som 
ledningen på de båda kontoren ansett som särskilt viktiga att utveckla 
relationen med, dvs. de klienter som valts ut som key-accounts respektive 
förtroendekunder. De tydliga syftena, samt sammansättningen av individer, 
som bygger på deras tidigare erfarenheter och personliga relation med 
klienten tyder på att grupperna kan anses som formaliserade vilket Zupancic 
(2008) menar är centralt för att ge key-accountteam legitimitet eftersom 
formaliseringen signalerar seriositet och en vilja att satsa på de utvalda 
kunderna och teamen.  

De åtta key-accountteamen är sammansatta av individer som tilldelats roller 
som specificeras i de interna styrdokumenten. En aktiv styrning av key-
accountteam genom att formalisera funktioner och roller i grupper har i 
tidigare forskning lyfts fram som viktig för ett väl fungerande key-
accountarbete (Salojärvi et al 2010). I key-accountteamen anpassas dock 
individernas roller eftersom klienterna är key-accounts och tjänste-
leveranserna till viss del skiljer sig mellan olika klienter. Exempelvis är de 
team som domineras av leverans av revisionstjänster sammansatta med fler 
revisorer och de team som i huvudsak levererar rådgivningstjänster har fler 
individer med denna kompetens. De formella roller som finns i key-
accountteamen är teamledaren, drivern och koordinatorn, samt 
teammedlemmar med ansvar för specifika affärsområden. Teamledaren, 
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drivern och koordinatorn har i de team som levererar revisionstjänster ofta 
en bakgrund i affärsområdena som berör revision. Detsamma gäller för 
rådgivningsteamen men med skillnad att de ledande rollerna i dessa team 
innehas av individer med rådgivningsbakgrund. 

Säljgruppens sammansättning regleras av kontorschefen, men arbetssättet 
bestäms till stor del av den medarbetare som ansvarar för gruppen och är 
inte lika formellt styrd som KA- och förtroendegruppen. Sammansättningen 
av individer i säljgruppen styrs mindre formellt och mer utifrån 
Lokalkontorets och gruppens aktuella behov. Detta innebär att individer kan 
tillkomma till säljgruppen om gruppen har mycket arbete med säljaktiviteter 
eller om det är en lugnare period med inte lika mycket tjänsteleveranser 
överlag på kontoret. Ett konkret exempel på detta är att antalet medlemmar i 
säljgruppen förändras under studiens gång, vilket beror på antal 
upparbetade potentiella klienter, samt arbetsbördan i de ordinarie 
affärsområdena på Lokalkontoret.  

Säljgruppen förväntas använda CRM-systemet för rapportering av sina 
genomförda försäljningsaktiviteter. De potentiella klienter som säljgruppen 
ansvarar för är i initieringsfasen, det vill säga att de ännu inte har ingått en 
formell relation med Revisionsbyrån. Därför är gruppens användning av 
CRM-systemet till stor del begränsad till att registrera klientinformation och 
dokumentera planerade och genomförda möten. Key-accountteamens 
rapportering av information till ledningen sker genom CRM-systemet. 
Informationen används dessutom av KA-gruppens ledning för intäkts-
prediktering och mätning av teamens prestationer.  

Det finns likheter i arbetssätten mellan KA- och förtroendegruppen då det 
finns möten där representanter för samtliga klienter ska finnas med. I KA-
gruppen representeras detta av de återkommande kvartalsmötena och i 
förtroendegruppen av gruppmötena. Syftet med såväl kvartalsmöten som 
gruppmöten är att dela och utbyta erfarenheter och avrapporterings-
processerna påminner om varandra med skillnaden att där KA-gruppen 
använder CRM-systemet använder istället förtroenderådgivarna ett manuellt 
system med dokument i en pärm. Således är användningen av systemet i 
dessa tre (KA-, säljgruppen och teamen) grupper viktig, medan det i 
förtroendegruppen inte finns krav på formell registrering av potentiella och 
pågående projekt i CRM-systemet. 

6.2 Kundrelationers förankring 

I detta avsnitt diskuteras kundrelationers förankring, utifrån den nivå där 
kundrelationen mellan klienten och Revisionsbyrån förankras. Analysen av 
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de två nivåerna grundar sig i att interaktioner i B2B-relationer mellan 
köpande och säljande företag sker på olika nivåer (jmf. Holmlund 2004). Två 
nivåer av förankring har identifierats baserat på berättelserna från 
Revisionsbyrån. Den första nivån är partnerskapsnivå och den andra är 
individnivå.  
 
Innan jag går in på att diskutera förankringarna mer djupgående är det på 
sin plats att återkoppla till min definition av kundrelationer. 
Kundrelationens involverade parter innefattar minst två företag eller 
organisationer som genom någon form av formalisering, t.ex. ett kontrakt 
har gjort ett aktivt val att göra affärer med varandra vilket således är 
exempel på en dyadisk B2B-relation. Eftersom interaktionen är beroende av 
individer finns alltså i kundrelationen en eller flera dyadiska relationer som 
kan bilda ett mellanmänskligt nätverk beroende på hur kundrelationen 
utvecklas. I ett traditionellt B2B-perspektiv består nätverk av företag. I den 
här studien, där dyadiska B2B-relationer är i fokus, består nätverken av de 
individer som är involverade (från både köpande och säljande företag) i 
interaktioner och tjänsteleveranser.  

Förankringarna är nära kopplade till kundrelationers dynamik. För att förstå 
förankringarna krävs en kort återkoppling till i vilka utvecklingsfaser som de 
tre grupperna kommer in i kundrelationen. Bibehållandefasen innebär att 
kundrelationen är etablerad och att relationen utvecklas (se t.ex. Dwyer et al 
1987), vilket påverkas av olika processer såsom tid, interaktion och 
engagemang (Chou och Zolkiewski 2012), samt de involverade individernas 
interaktion med varandra (Holmlund 2004) vilket är fallet för 
kundrelationerna i förtroendegruppen och key-accountteamen. I säljgruppen 
däremot befinner sig både kundrelationen och den personliga relationen i 
initieringsfasen, vilket medför andra förutsättningar för relationens 
förankring där skapande av tillit och förtroende genom engagemang från de 
involverade parterna är särskilt viktiga (se t.ex. Edvardsson et al 2008; 
Morgan och Hunt 1994).  

Eftersom B2B-relationer består av interaktioner mellan flera olika individer 
på olika nivåer förekommer ofta olika typer av förankring samtidigt. För två 
av grupperna, KA- och förtroendegruppen är kundrelationerna i den här 
studien i bibehållandefasen då klienterna är befintliga kunder till 
Revisionsbyrån. Emellertid genomförs aktiviteter i key-accountteamen och 
förtroendegruppen i många fall med syftet att stärka relationen mellan 
Revisionsbyrån och klienten genom försäljning av nya tjänster och etablering 
av nya personliga relationer med individer i klientorganisationen.  
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6.3.1 Nivåer och typer av förankring 

Förankringen på partnerskapsnivå karaktäriseras av två organisationers 
formella överenskommelse om att göra affärer med varandra, vilket ofta 
legitimeras genom ett kontrakt. Förankringen på individnivå karaktäriseras 
av etablerade personliga relationer. På individnivån har två typer av 
förankring identifierats, den dyadiska relationen och nätverksrelationen. 
Den dyadiska relationen är interaktion mellan två individer medan nätverks-
relationen karaktäriseras av interaktioner mellan flera individer.  

Förankring på partnerskapsnivå 

Den första förankring som diskuteras sker på partnerskapsnivå. 
Förankringen på partnerskapsnivå definierar B2B-relationen, dvs. att det är 
två företag som genom formella band, dvs. kontraktet etablerar en relation 
(se t.ex. Håkansson och Snehota 1989). Förankringen på partnerskapsnivå 
illustreras i figur 8 nedan av den markerade linjen som går mellan 
Revisionsbyrån (R) och klienten (K). Det formella kontraktet ska alltså 
förstås som en gemensam överenskommelse, något som Gummesson (1995) 
menar är en förutsättning för att en kundrelation ska kunna kallas etablerad. 
Överenskommelsen som konkretiseras genom kontraktet bestämmer när 
kundrelationen är etablerad och därmed övergår från initierings- till 
bibehållandefas. Exempel på förankring på partnerskapsnivå finns i KA-
gruppen och förtroendegruppen, eftersom det finns ett formellt kontrakt 
mellan Revisionsbyrån och klienten då båda gruppernas klienter är 
etablerade. 

Etableringen av KA- och förtroendegruppen syftar till att stärka den 
långsiktiga kundrelationen mellan Revisionsbyrån och klienten, vilket i det 
här fallet görs då teamen och förtroenderådgivarna ansvarar för en klient 
var. Den formella överenskommelsen exkluderar de potentiella klienter som 
säljgruppen arbetar med eftersom de är i initieringsfasen och innan 
säljgruppen kommit överens med dem om en tjänsteleverans inte har den 
formella överenskommelse som definierar partnerskapsnivån.  
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Figur 8 Förankring på partnerskapsnivå (R = Revisionsbyrån, K = 

Klienten) 

Förankring på individnivå 

På individnivå återfinns två olika typer av förankringar, dyadiska och 
nätverk. Den första förankringen på individnivå är den dyadiska som 
innebär att det finns en etablerad relation mellan två individer som känt 
varandra sedan tidigare, vilket illustreras med pilen i figur 9 nedan. I 
förtroendegruppen och bland key-accountteamen finns dyadiska relationer 
som funnits längre än vad teamen har. De dyadiska relationerna hjälper till 
att förankra och även legitimera teamets relation med klienten. 

Kundrelationen för en specifik affär eller tjänsteleverans definieras således 
av ett övergripande partnerskap, dvs. partnerskapsnivån, samt av personliga 
relationer som kan vara antingen dyadiska eller nätverksrelationer. 
Förankringen på individnivå innebär att de personliga relationer som 
skapats mellan individer genom exempelvis en tjänsteleverans bygger på en 
gemensam vilja att arbeta tillsammans, vilket överensstämmer med en av de 
förutsättningar som måste uppnås för att en kundrelation ska kunna anses 
etablerad (se t.ex. Gummesson 1995). Förtroenderådgivarna, samt de 
medlemmar i key-accountteamen som har dyadiska relationer beskriver de 
personliga relationerna som att känna personen, vilket är ett uttryck för att 
interaktionerna med kunden är personliga och inte bara affärsmässiga. Att 
lära känna personen tar ofta lång tid och har enligt flera av 
förtroenderådgivarna positiv inverkan på affären. Interaktionerna och de 
dyadiska relationerna tar sig uttryck på olika sätt och sker mer eller mindre 
regelbundet vilket kan liknas vid det Holmlund (2004) beskriver som 
kortvariga interaktioner, t.ex. händelser, episoder och sekvenser.  
 
Den andra typen av förankring på individnivån sker genom nätverk. 
Nätverksförankringen karaktäriseras enligt figur 9 nedan av att flera 
personliga relationer finns och interaktioner, som pilarna visar, sker mellan 
alla inblandade individer. Eftersom nätverksförankringen endast 
förekommer i key-accountteamen samt i förtroendegruppen är även 

R K  
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partnerskapsnivån markerad i figuren genom pilen mellan R och K. Det 
innebär att nätverksrelationer endast går att identifiera i bibehållandefasen, 
dvs. när kundrelationen är formellt etablerad. Pilarna illustrerar den 
interaktion som sker mellan de i nätverksrelationen inblandade individerna.  

 

  
Figur 9 Förankringar på individnivå. Till vänster genom dyadisk relation 

och till höger genom en nätverksrelation (R = Revisionsbyrån, K = 
Klienten) 

Förankringen på nätverksnivå identifieras företrädelsevis bland key-
accountteamen, där det i flera team finns medlemmar i samma team som 
har etablerade relationer med flera individer i klientorganisationen. 
Individernas gemensamma intresse för klienten och utvecklade personliga 
relationer, tillsammans med att de tillhör ett specifikt key-accountteam, gör 
att teammedlemmarna kan anses ha en delad praktik. En delad praktik 
beskrivs av Wenger et al (2002) som idéer, information, arbetssätt eller 
fysiska dokument som individer delar. Den delade praktiken förutsätter att 
individer har en gemensam community vilket författarna förklarar som en 
gemensam intressegrund, som kan se ut på helt olika sätt beroende på var 
communityn befinner sig och hur den är formad. Den gemensamma 
praktiken i key-accountteamen skulle baserat på Wenger et al (2002) 
beskrivning kunna beskrivas som de gemensamma sätt att dela information, 
lösa problem och arbeta tillsammans med klienten som utvecklas i teamen. 
Den delade praktiken bidrar till förankringen på nätverksnivå genom det 
gemensamma intresset för att i samarbete utveckla klientorganisationens 
verksamhet.  
 
Förankringen genom nätverk påminner om den aggregerade nivå som 
Holmlund (2004) beskriver. Konkret innebär nätverksrelationen att flera 
personliga relationer binds samman till ett nätverk, vilket sker när 
medlemmarna av key-accountteamen har flera personliga relationer med 
individer i klientorganisationen. Till skillnad mot Holmlunds (2004) studie 
är förankringen av kundrelationen på nätverksnivå (aggregerad nivå) i den 
här avhandlingen det nätverk av individer som tillsammans bygger 
kundrelationen mellan Revisionsbyrån och klienten.  
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Relationens förankring i nätverk och interaktionerna mellan alla inblandade 
individer påverkar lärandeprocessen. Lärandeprocessen och anpassningen 
till nya arbetssätt möjliggörs av interna nätverk då interaktioner mellan de 
inblandade individerna ger goda möjligheter för informationsdelning 
(Ballantyne 1997). Nätverken och den delade praktiken som uppkommer i 
key-accountteamen bidrar till att bygga gemensam förståelse för kunden och 
genom att lära känna personen som representerar kunden förstärks tilliten 
och förtroende mellan individer byggs. Ballantyne (2004) menar att 
interaktionen, som är den bakomliggande förutsättningen, bidrar till att 
underlätta lärande om kunden och medför att individer skapar 
relationsspecifik kunskap. Den delade praktiken bidrar också till att 
gruppen, genom skapandet av en gemensam förståelse för kunden, 
kundrelationen och personliga relationer, minimerar risken att individuella 
uppfattningar styr gruppers arbete, vilket enligt Ballantyne (2004) kan 
innebära ett hinder för lärande.  

6.3.2 Förankring påverkar kundrelationers utveckling 

Den personliga kontakten, den utvecklade relationen mellan två individer, är 
central i KA-, förtroende- och säljgrupperna. Som framgår av 
beskrivningarna i föregående avsnitt finns etablerade personliga relationer 
främst i KA- och förtroendegruppen. De personliga relationerna har 
etablerats över tid, vilket är karaktäristiskt för en dyadisk kundrelation i 
bibehållandefasen (jmf. Dwyer et al 1987). De starka personliga relationerna 
är också en anledning till att de individer som är förtroenderådgivare eller 
har någon av de två ledande rollerna i key-accountteamen (teamledare eller 
driver) valts ut till dessa roller. Bland key-accountteamen är det framförallt 
teamledare och drivers som har personliga relationer med klienten, men 
förankringen på individnivå skiljer sig beroende på hur många personliga 
relationer som finns i teamen (se tabell 10). 

Säljgruppens syfte är att initiera och etablera nya kundrelationer varför en 
tydlig förankring på partnerskaps- och individnivå är svår att identifiera. 
Säljgruppens särskiljer sig från key-accountteamen och förtroendegruppen 
eftersom gruppmedlemmarna arbetar utan att ha kundrelationen förankrad 
på partnerskapsnivå. Som tabell 10 visar kan säljgruppen arbeta med 
befintliga klienter då de assisterar kollegor med säljaktiviteter. 
Teammedlemmarnas säljaktiviteter är interaktioner som kan beskrivas som 
händelser eller episoder (jmf. Holmlund 2004) och som syftar till att 
etablera personliga relationer. När en personlig relation är i initieringsfasen 
har enskilda händelser, exempelvis ett möte eller ett telefonsamtal, stor 
betydelse för skapande av de sociala och känslomässiga band som finns i en 
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personlig relation, vilket i sin tur kan bidra till att förtroende mellan de två 
involverade individerna uppkommer.  

 
Figur 10 Etablerings- och överlämningsprocessen - Initiering av 

kundrelationer i säljgruppen 

Figur 10 ovan illustrerar initieringsprocessen som sker i säljgruppen från det 
första mötet med en kontakt eller ett prospect till att överlämningsprocessen 
till medarbetare i leveransorganisationen är genomförd. De fyra beskrivna 
återkommande typer av händelser är alla betydelsefulla för förankringen av 
relationen. Beroende på hur många möten som krävts och på hur lyckade de 
har varit, kan relationen anses vara etablerad på individnivå, med andra ord 
förankrad genom en dyadisk relation.  

Det andra och det tredje exemplet på händelser i figuren illustrerar en 
avslutning av den personliga relationen mellan säljgruppmedlemmen och 
klienten när en överlämning till kollegor i leveransorganisationen som tar 
över klientansvaret genomförts. Säljgruppens arbete innebär att kund-
relationen förankras på individnivå genom att säljgruppmedlemmen och den 
potentiella klienten skapar en personlig relation. I detta läge finns inget 
formellt kontrakt eftersom de inte kommit överens om tjänsteleverans. Om 
den potentiella klienten bestämmer sig för att köpa tjänster av 
Revisionsbyrån undertecknas det kontrakt (på tjänsteleveransen) som 
förankrar relationen på partnerskapsnivå I och med förankringen på 
partnerskapsnivå lämnar säljgruppen över den numera etablerade kund-
relationen till en klientansvarig kollega i leveransorganisationen. 
Överlämningen startar en ny initieringsprocess mellan klienten och 
klientansvarige som genom interaktion etablerar en personlig relation.  
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I gruppens huvudsakliga arbete, dvs. försäljning av tjänster till nya klienter, 
diskuteras försäljningsprocessen återkommande. De inledande kontakterna 
med de potentiella klienterna är viktiga för att genom bemötande och en bra 
presentation av den potentiella tjänsteleveransen skapa förtroende hos den 
potentiella klienten. De första interaktionerna, som vanligtvis är säljmöten, 
är enligt Edvardsson et al (2008) avgörande för om den personliga 
relationen ska fortsätta utvecklas, eller om den avslutas innan 
bibehållandefasen varför säljgruppmedlemmarnas interaktion med de 
potentiella klienterna är viktiga för förankringen både på individ och på 
partnerskapsnivå. Initieringsprocessen och hur den tar sig uttryck varierar i 
säljgruppen till stor del beroende på hur många inledande möten de har med 
den potentiella klienten innan de kan sluta ett avtal och således förankra 
kundrelationen på partnerskapsnivå. Om det går flera möten är det som 
visas i tabell 6 möjligt att en personlig relation under tiden hinner etableras 
mellan säljgruppmedlemmen och kunden, varför en förankring på 
individnivå också är möjlig i säljgruppen.  

Vanligtvis indikerar det första mötet eller den första interaktionen starten på 
kundrelationen vilket enligt Edvardsson et al (2008) innebär att den nyss 
initierade kundrelationen är mer känslig och något som kan beskrivas som 
en kritisk tid (Edvardsson och Strandvik 2009). Beskrivningen av det första 
mötet som kritiskt tar sig olika uttryck i säljgruppen och key-accountteamen. 
Säljgruppmedlemmarna kan ha ett flertal möten och ibland hinna etablera 
en personlig relation innan klientorganisationen och Revisionsbyrån 
formellt sett etablerat en kundrelation i och med undertecknande av ett avtal 
om tjänsteleverans. I key-accountteamen är initieringsprocessen alltjämt 
kritisk, men skillnaden jämfört med säljgruppen är att teammedlemmarna 
arbetar med klienter där kundrelationen redan är förankrad på 
partnerskapsnivå. Genom de aktiviteter säljgruppmedlemmarna och key-
accountteammedlemmarna genomför i initieringsprocessen skapas tillit och 
förtroende som är centralt för en kundrelation (se t.ex. Morgan och Hunt 
1994).  

Eftersom en initieringsprocess enligt Edvardsson et al (2008) utvecklas 
snabbt är de inledande aktiviteterna känsliga för den fortlöpande 
utvecklingen av kundrelationen. Därför kan initieringsprocessen i sälj-
gruppen anses mer känslig än bland key-accountteamen, där initieringen 
istället innebär inledningen av en ny affär (kundrelationen är förankrad på 
partnerskapsnivå) medan den i säljgruppen indikerar starten på en ny 
kundrelation mellan Revisionsbyrån och en klient.  

Ett konkret exempel på kritisk tid från ett av key-accountteamen återfinns i 
team 3 (en asterisk). Klienten, till vilken teamet levererar revision, uttrycker 
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tydligt att de endast vill köpa revisionstjänster från Revisionsbyrån, vilket 
innebär att alla aktiviteter i syfte att skapa relationer utanför 
revisionsleveransen avslutas och teamet avvecklas. Denna händelse är ett 
tydligt exempel på hur enskilda händelser kan få stor betydelse för en 
kundrelation då den påverkar samtliga teammedlemmar. Däremot finns 
förankringen på partnerskapsnivå kvar mellan Revisionsbyrån och klienten, 
eftersom leveransen av revisionstjänster till klienten fortgår. Klientens 
önskemål i fallet med team 3 exemplifierar således också hur enskilda 
händelser, i detta fall klientens önskemål, medför att Revisionsbyrån inte 
kan uppnå sitt mål med att utveckla kundrelationen genom att erbjuda olika 
sorters tjänsteleveranser till key-accountklienterna. 

Syftet med KA-gruppen och organiseringen av teamen är att, genom ökad 
försäljning inom de affärsområden där teamen inte levererar tjänster, stärka 
den långsiktiga kundrelationen mellan Revisionsbyrån och klienten, dvs. 
stärka förankringen på partnerskapsnivå. Tabellen 10 nedan visar att fem av 
de åtta key-accountteamens klientrelation är förankrade genom en 
nätverksrelation. De tre andra teamen, tillsammans med förtroende-
rådgivarnas klienter, karaktäriseras istället av att relationen är förankrad 
dyadiskt. Skillnaden mellan dyadisk förankring och förankring genom 
nätverk är att nätverken byggs upp av flera dyadiska relationer. Två, tre eller 
flera dyadiska relationer bildar alltså nätverksrelationen i enlighet med den 
högra bilden i figur 9 ovan. Förutom att kundrelationer utvecklas genom att 
kundrelationer förankras via nätverk utvecklas även relationen mellan 
individerna i teamen. Relationerna mellan teammedlemmarna tar sig uttryck 
på olika sätt i teamen, där de team som i huvudsak levererar rådgivning på 
ett tydligare sätt samarbetar med försäljningsaktiviteter till klienten. De 
stärkta relationerna mellan teammedlemmarna bidrar också till framväxten 
av en gemensam praktik. Utvecklingen av den gemensamma praktiken beror 
dels på kundrelationens förankring, dels på hur teammedlemmarna 
kommunicerar och avrapporterar interaktioner med klienten.  

Samtliga relationer i förtroendegruppen är förankrade på partnerskapsnivå. 
Individnivån karaktäriseras genom de dyadiska relationerna men 
berättelserna från Lokalkontoret och förtroendegruppen visar att rådgivarna 
lyfter fram sin personliga relation som den största anledningen till att 
klienten är kund hos Revisionsbyrån. Flera förtroenderådgivare menar att 
den personliga relationen i många fall är viktigare än tjänsteleveransen då 
det är relationen som gör att kunden stannar kvar och inte lockas av 
erbjudanden från konkurrerande byråer.  
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Förankring/Team Partnerskap Dyadisk Nätverk 

Team 1 ✓ ✓ ✓*** 

Team 2 ✓ ✓ ✓ 

Team 3 ✓* ✓  

Team 4 ✓ ✓ ✓ 

Team 5 ✓ ✓  

Team 6 ✓   

Team 7 ✓ ✓ ✓** 

Team 8 ✓ ✓ ✓ 

Säljgruppen ✓***** ✓****  

Förtroendegruppen ✓ ✓  

Tabell 10 Förankringar i key-accountteamen, samt sälj- och 
förtroendegruppen. Teckenförklaring, * = Avvecklas. ** och *** = Nya personliga 
relationer !nätverk, **** = Tid på försäljningsprocess,***** = Om försäljning görs 

till befintlig klient 

I sju av åtta key-accountteam är relationen förankrad på individnivå. De tre 
team som har en dyadisk relation karaktäriseras av en dominerande 
teamledare, som genom sin personliga relation förankrar relationen till en 
eller flera individer i klientorganisationen. Två av de tre teamen (Team 3 och 
7) levererar i huvudsak revision till sina klienter. Det innebär att 
teamledaren, som också är den påskrivande revisorn (den revisor som 
undertecknar revisionsberättelsen), är den ende medlemmen som har full 
insikt i revisionsprocessen vilket särskiljer teamledaren från övriga 
medlemmar. Teamledarens kunskapsövertag är jämfört med de övriga 
teammedlemmarna stort, då revisionsspecifika detaljer omfattas av 
sekretessregler, vilket medför att möjligheten att dela kunskap i teamet 
begränsas. Detta bidrar till att övriga teammedlemmar har svårt att skapa 
kontakter och etablera personliga relationer med individer i 
klientorganisationen något som potentiellt skulle kunna förändra 
förankringen.  

Som tabell 10 över förankringarna i key-accountteamen visar ovan, 
förankras kundrelationen i sju av åtta team både på partnerskaps- och 
individnivå. Förankring på partnerskapsnivå innebär att teammedlemmarna 
kan fokusera sitt arbete på att utveckla kundrelationen. Ett konkret exempel 
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på sådant arbete är försök till etablering av kontakter med viktiga personer i 
klientorganisationen. Ofta återfinns dessa personer i beslutsfattande roller i 
klientorganisationen vilket gör kontakten central med avseende på 
försäljning av nya tjänster. Arbetet, som för teammedlemmarna syftar till att 
skapa personliga relationer, kan liknas vid relationers initieringsprocess 
(jmf. Edvardsson et al (2008) med skillnaden att det för key-accountteamen 
är en ny affär som introduceras och inte en kundrelation eftersom 
kundrelationen är förankrad på partnerskapsnivå, samt i de redan 
etablerade personliga relationerna.  

Aktiviteter som syftar till att utveckla kundrelationen kan bidra till att fler 
personliga relationer etableras vilket på så sätt leder till förankring eller 
utveckling av förankringen även på individnivå. Flera teammedlemmar 
berättar om de svårigheter de första mötena med en person i 
klientorganisationen innebär i form av planering, förberedelser och 
genomförande. Processen fram till det första mötet med kontakten är tids- 
och resurskrävande. Teammedlemmarna tar ofta hjälp av en kollega som 
redan har en personlig relation för att få råd och bli introducerad till kunden.  

Bland de fem key-accountteam som kan anses ha en kundrelation förankrad 
genom en nätverksrelation, finns tre team som levererar revision som 
huvudsaklig tjänsteleverans, medan de andra två inte levererar några 
revisionstjänster. Således finns i dessa tre team interaktioner på flera olika 
nivåer och beskrivs av Holmlund (2004) som händelser, episoder och 
sekvenser. Kombinationen av de händelser, episoder och sekvenser som 
påverkar kundrelationen och bildar ett nätverk av relationer mellan teamet 
och klienten. Till skillnad från Holmlunds (2004) tolkning av nätverk som 
baseras på en definition en traditionell syn på B2B-relationer (se t.ex. 
Håkansson och Snehota 1989) ska nätverk i den här studien förstås utifrån 
ett perspektiv där den gemensamma nämnaren är kundrelationen, dvs. 
relationen mellan Revisionsbyrån och klientorganisationen. Nätverket hålls 
samman av individernas gemensamma praktik, dvs. arbetet med att stärka 
den långsiktiga relationen mellan Revisionsbyrån och klienten. 

En kundrelation förankrad på partnerskapsnivå och genom nätverk på 
individnivå möjliggör skapandet av en gemensam praktik eftersom de 
personliga relationer som bildar nätverksrelationen visar sig öka förståelsen 
för klientorganisationen och dess verksamhet. Dessutom möjliggör enligt 
Brown och Duguid (2001) en delad praktik organisatoriskt lärande. Bland 
key-accountteamen utkristalliserar sig olika gemensamma praktiker som 
samtliga formar och utvecklar det specifika teamets gemensamma praktik. 
Tillsammans formar teammedlemmarna en gemensam praktik som 
utvecklas genom teammötena. Den gemensamma praktiken tar sig uttryck i 
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form av att de delar samma mål och arbetsuppgifter, samt att de i teamen 
utvecklar ett sätt att diskutera, avrapportera information och lagra 
information i CRM-systemet vilket på så sätt skapar förutsättningar för 
lärande genom delning av kunskap. Praktiken i teamen formas, förutom av 
teammedlemmarnas samarbete i teamen, av de olika nätverken, t.ex. 
kvartalsmötena i KA-gruppen där teamledare och drivers deltar, samt driver- 
och koordinatornätverken, för samtliga drivers respektive koordinatorer. 
Formandet av gemensamma praktiker bidrar till att förhindra att 
individuella uppfattningar blir rådande i grupper vilket enligt Ballantyne 
(1997) påverkar lärande negativt.  
 
Analysen av kundrelationers förankring illustrerar B2B-relationers 
komplexitet. Den grundläggande förutsättningen för relationer i en B2B-
kontext är att två organisationer har ett utbyte med varandra. 
Kundrelationerna i Revisionsbyrån innehåller såväl den formella 
förankringen på partnerskapsnivå (i två av grupperna), som förankringar på 
individnivå. Förankringarna på individnivå är viktiga för kundrelationens 
utveckling (även på partnerskapsnivå), samtidigt som de också formar 
gruppernas utveckling. Exemplen som visar hur kundrelationer förankras 
belyser också förhållandet mellan kundrelationers förankring och dess 
dynamik och hur detta förhållande påverkar utvecklingen, både av 
kundrelationer och av teamen. Kundrelationer påverkas alltså på olika sätt 
beroende på vilken utvecklingsfas de är i och beroende på hur kund-
relationer förankras.  

6.4 Förhållningssätt till uppdraget 

I det här avsnittet analyseras förhållningssätt till uppdraget. Individers 
förhållningssätt till uppdraget visar sig kunna influera hela gruppen eller 
teamet och formar utvecklings- och lärandeprocesserna. Tre olika 
orienteringar har identifierats kopplat till förhållningssätt till uppdraget, 
grupporientering, försäljningsorientering och relationsorientering. Grupp-
orientering karaktäriseras av individernas syn på arbetssätt, rollfördelning 
och mötesstruktur. Försäljningsorientering och relationsorientering handlar 
om olika sätt att se på kunden och kundrelationerna, samt hur de aktiviteter 
som genomförs med klienten tar sig uttryck.  

Försäljningsorientering karaktäriseras av betydande fokus på tjänsteleverans 
och försäljning av nya tjänster i individers interaktion med varandra. Den 
karaktäriseras också av att de aktiviteter som planeras och genomförs har en 
tydlig målsättning att en affär ska bli av. I de grupper där denna orientering 
identifieras handlar försäljningen av nya tjänster, ibland om nya kunder och 
ibland om befintliga. De aktiviteter som är ett uttryck för försäljnings-
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orientering är planering av, eller genomförande av, direkta 
försäljningsaktiviteter. I försäljningsaktiviteterna är de personliga 
interaktionerna mellan individer centrala för att bygga upp ett intresse och 
en vilja hos kunden att köpa tjänsten och därmed göra affärer tillsammans 
med gruppen. Försäljningsorienteringen karaktäriseras också av en positiv 
attityd till användning av CRM-systemet som säljstöd vilket innebär att 
information om pågående och planerade affärer systematiseras och 
kategoriseras så att samtliga berörda individer själva kan se den mest 
aktuella informationen. CRM med funktionen som säljstöd diskuteras i 
CRM-litteraturen av forskare med både det teknologiorienterade och det 
organisationsövergripande perspektivet som en viktig förutsättning för att 
CRM-system ska användas. Garrido-Moreno och Padilla-Meléndez (2011) 
menar att CRM-systemet kan bidra till ökad försäljning och ökad kunskap 
om befintliga kunder, samt att informationen också kan användas till riktade 
marknadsföringsaktiviteter. De två första aspekterna, ökad försäljning och 
ökad kunskap, syns i säljgruppen där gruppmedlemmarna har en tydlig och 
gemensam uppfattning om hur de ska använda systemet för dessa ändamål.  

Försäljningsorienteringen kan tydligast identifieras i säljgruppen eftersom 
gruppens uttryckliga syfte är att initiera och etablera nya kundrelationer 
genom försäljning till nya kunder. Orienteringen identifieras också i tre av 
key-accountteamen där ett av teamen har revision som huvudsaklig 
tjänsteleverans och de andra två har majoriteten av sin tjänsteleverans i 
form av rådgivningstjänster. Konkret tar sig orienteringen uttryck i de 
diskussioner som förs mellan individer i grupperna, där dessa till stor del 
handlar om frågor som är relaterade till faktiska försäljningssituationer 
såsom försäljningssiffror, predikterade intäkter på en specifik offert eller 
tjänsteleverans, samt hur mycket potentiella intäkter en kontakt med en viss 
person i klientrelationen kan generera. I team 3, där kundrelationen 
förankras genom en dyadisk relation (se tabell 10), identifieras 
försäljningsorientering genom att teammedlemmarna, som inte är en del av 
revisionsleveransen, målmedvetet arbetar för att skapa erbjudanden om 
rådgivningstjänster till klienten i syfte att öka den totala försäljningen och 
skapa fler dyadiska förankringar med klienten. De andra två teamen (2 och 
6) har under studiens gång inte något större, pågående projekt med klienten 
varför teammedlemmarna i mötena tydligt klargör att försäljningsaktiviteter 
är viktiga för att behålla kontakten med, samt möjligheten till att göra nya 
affärer med klienten.  

Den andra orienteringen som identifierats i berättelserna från 
Revisionsbyrån är relationsorientering. Relationsorienteringen 
karaktäriseras av att fokus förflyttas från klienten till människan bakom 
klienten. Det är alltså de aspekter som identifierats som viktiga för att 
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etablera personliga relationer, dvs. att lära känna kunden och att hjälpa 
kunden, som dominerar. Det innebär att den gemensamma viljan att göra 
affärer finns etablerad och att en tillit och ett förtroende finns uppbyggt 
mellan teammedlemmarna och deras klienter, respektive förtroende-
rådgivarna och deras klienter.  

Relationsorienteringen tar sig uttryck främst i teammötena där 
diskussionerna handlar om hur kommande aktiviteter med klienterna ska 
planeras och genomföras för att lyfta fram och kommunicera till 
klientrepresentanterna att teamets avsikt är att hjälpa kunden. De 
teammedlemmar som har personliga relationer, dvs. att kundrelationen är 
förankrad genom en dyadisk eller en nätverksrelation, har viktiga roller då 
dessas kunskap är central för att förstå klientens behov och genom förståelse 
för dessa kunna utveckla tjänsteerbjudanden som teamen upplever ska 
uppfattas positiva av klienten. Behovsidentifieringen, som teamen kallar 
denna process genomförs alltså utifrån klientens perspektiv där 
teammedlemmarna återkommande diskuterar hur de ska planera och 
genomföra en tjänsteleverans utifrån klientens perspektiv, istället för utifrån 
teamens samlade kompetens.  

Aktiviteterna som bygger upp behovsidentifieringen och utfallet av de 
planerade tjänsteerbjudandena kan anses överensstämma med hur 
tjänsteerbjudanden diskuteras i RM-litteraturen. Grönroos (2008a) menar 
att det är kunden som bestämmer och utvärderar huruvida ett 
tjänsteerbjudande, eller en genomförd tjänst håller hög kvalitet vilket 
innebär att olika kunder kan uppfatta ett liknande erbjudande på skilda sätt. 
Grönroos (2008a) menar att en tjänsteleverantör behöver förstå dessa 
skillnader och att denna förståelse byggs upp genom relationer varför 
relationen och den återkommande interaktionen med kunden är central i 
RM-litteraturen.  

Försäljnings- eller relationsorienteringen påverkar i sin tur grupp-
orienteringen. Grupporientering karaktäriseras av fokus på gruppens egen 
verksamhet, samt individernas roller och arbetsuppgifter. Grupp-
orienteringen kan på det sätt liknas vid och även anses forma gruppers 
gemensamma praktik, där gemensamma arbetssätt, tillvägagångssätt i 
avrapportering, samt förhållningssätt till gruppens syfte sedan tidigare 
diskuterats påverka formandet av en gemensam praktik. Grupporienteringen 
är särskilt tydlig i de inledande skedena i KA- och förtroendearbetet, dvs. när 
teamen och förtroendegruppen bildas av Revisionsbyråns ledning.  

Teammedlemmarna lär känna varandra och tillsammans formar hur de ska 
arbeta tillsammans. Diskussionerna i teamen handlar om de ska organisera 
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sitt arbete för att uppnå de uppsatta målen som regleras i styrdokumenten 
och följs upp av KA-gruppens ledning. Effektivitet i arbetet och i mötena är 
en aspekt som kan kopplas till grupporienteringen. I samtliga key-
accountteam, samt i förtroendegruppen är effektiviteten dominerande i de 
inledande skedena, både relaterat till arbetssätt och till mötesstruktur. 
Dessutom påverkas grupporienteringen av de andra två orienteringarna och 
individers uppfattning om dem. Exempelvis ser en del individer, som har en 
stark försäljningsorientering inte värdet av teammötena som erfarenhets- 
och kunskapsutbyte utan är av åsikten att mötena är ineffektiva och att tiden 
kunde användas bättre. Detta tar sig uttryck genom att de prioriterar att 
arbeta med sina arbetsuppgifter utanför key-accountteamen, vilket påverkar 
grupporienteringen och formar en gemensam praktik där individuellt arbete 
prioriteras. Beroende på hur överensstämmande uppfattningar 
teammedlemmarna har, t.ex. om det är flera individer i teamet som är 
relations- respektive försäljningsorienterade, omfattas grupporienteringen 
och formandet av den gemensamma praktiken, av mer eller mindre 
omfattande diskussioner, vilket också påverkar hur lång tid formandet av 
gemensamma arbetssätt tar i de olika teamen.  

Avsaknaden av en tydlig grupporientering bidrar till att fokus på 
kundrelationen minskar (oavsett försäljnings- eller relationsorientering) och 
att teamarbetet nedprioriteras och teammedlemmarna arbetar mer som 
enskilda individer än som ett enhetligt team. Om varken försäljnings- eller 
relationsorientering uppstår och tydliggörs i den inledande grupp-
orienteringen riskerar grupperna att fastna i en intern orientering. Istället 
för att diskutera försäljningsaktiviteter, eller hur teamet kan arbeta för att 
utveckla kundrelationer, fortsätter teamen att diskutera arbetssätt och 
strukturer. Kunden och relationen till kunden kommer inte upp på agendan.  

De orienteringar som dominerar de observerade grupperna influerar de 
aktiviteter som genomförs, oavsett om de handlar om interna aktiviteter eller 
aktiviteter med klienterna. Förhållningssättet till uppdraget präglas således 
av individers förhållningssätt och av det förhållningssätt som skapas i 
gruppen, där både det individuella och det i gruppen kollektiva 
förhållningssättet går att klassificera utifrån de tre orienteringarna. I 
nästkommande avsnitt diskuteras hur olika de olika orienteringarna 
påverkar och formar gruppernas utvecklings- och lärandeprocess beroende 
på vilket förhållningssätt till uppdraget som är mest framträdande.  
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Förhållningssätt 
till uppdraget 

Grupporienterad Försäljningsor
ienterad 

Kundorienterad 

Team 1   ✓ 

Team 2  ✓  

Team 3 ✓ ✓  

Team 4   ✓ 

Team 5 ✓  ✓ 

Team 6 ✓ ✓  

Team 7 ✓  ✓ 

Team 8 ✓  ✓ 

Säljgruppen  ✓  

Förtroendegruppen ✓   

Tabell 11 Särskilt framträdande kombinationer av förhållningssätt till 
uppdraget 

6.4.1 Betydelsen av kombinering av orienteringar för 
utvecklings- och lärandeprocesser 

Grupp-, försäljnings- och relationsorientering förekommer i olika 
kombinationer i berättelserna från Revisionsbyrån. Hur dessa orienteringar 
kombineras beror på individernas förhållningssätt och på kundrelationens 
förankring. Samtliga orienteringar har var och en och i kombinationer 
betydelse för utvecklings- och lärandeprocesser i teamen och grupperna. Hur 
en orientering influerar utvecklings- och lärandeprocesser beror på syftet 
med KA-förtroende- och säljgruppen, individuella attityder samt de särskilda 
arbetsuppgifterna.  

Vi vet ifrån analysen i föregående avsnitt att tre orienteringar identifierats 
som påverkar gruppernas förhållningssätt till sina uppdrag. För att förstå 
hur förhållningssätten formar hur lärande om kundrelationer blir till i 
grupperna kan SECI-modellen (Nonaka 1994) användas. SECI-modellen 
används i den här studien för att förstå lärande om kundrelationer och hur 
lärande sker genom interaktioner. De olika processer som modellen 
illustrerar kan kopplas till olika kombinationer av de tre orienteringar som 
identifierats (se tabell 11 ovan). Figur 11 nedan visar de fyra faserna i SECI-
modellen och hur de tar sig uttryck i de studerade grupperna och teamen. 
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Teamens, sälj- och förtroendegruppens lärandeprocess beskrivs nedan var 
för sig och sammanfattas som avslutning på detta avsnitt.  

Den första fasen i SECI-modellen är socialiseringsfasen vilken karaktäriseras 
av hur en grupp arbetar för att bestämma struktur och arbetssätt (Nonaka 
1994; Nonaka et al 2000). Denna fas är en central del i lärandeprocessen då 
den innebär möjligheter för individer att lära känna varandra och dela 
kunskap om sina tidigare erfarenheter av en specifik uppgift, vilket kan ses 
som en sorts insocialisering i gruppen. Den grupporientering som formades 
under teamens och förtroendegruppens inledande tid innebar att 
individernas delning av tyst kunskap till största del handlade om hur ett 
gemensamt arbetssätt, samt förhållningssätt till uppdraget skulle formas.  

I säljgruppen är socialiseringsfasen kort då gruppen funnits under en längre 
tid och individerna arbetat tillsammans redan innan uppdraget formades 
och således är socialiseringen inriktad på en gemensam förståelse för 
uppdraget. Socialiseringsfasen övergår därför snabbt till externaliserings-
fasen som illustrerar den fas där gruppmedlemmar verkar utanför gruppen 
och interagerar med kunden eller andra kollegor och genom detta skaffar 
erfarenheter om ett projekt eller en kund (Nonaka 1994; Nonaka et al 2000). 
Externaliseringsfasen är den fas då gruppers medlemmar arbetar utifrån det 
arbetssätt som etablerats i socialiseringsfasen. Gruppmedlemmarna 
interagerar med individer utanför gruppen då de utför sina arbetsuppgifter, 
baserat på de riktlinjer som gruppen gemensamt kommit överens om. Som 
figur 11 nedan visar och tack vare en homogen syn på kundrelationer arbetar 
säljgruppen tidigt i sin grupprocess operativt mot potentiella klienter.  
 
Nästa fas i SECI-modellen är kombineringsfasen som i säljgruppen kan 
liknas vid de avrapporteringar som görs. Kombineringsfasen är den process 
där individerna i gruppen delar erfarenheter av de upplevelser och 
interaktioner de haft med t.ex. kunder i den tidigare externaliseringsfasen 
(Nonaka och Takeuchi 1995; Nonaka et al 2000). Internaliseringsfasen, som 
är den fjärde och sista fasen i modellen kan beskrivas som att lärande sker 
genom att den kunskap som skapats under kombineringsfasen nu används 
(Nonaka och Takeuchi 1995). De två sista faserna kan inte lika tydligt 
identifieras i säljgruppen. Avrapporteringarna som gruppmedlemmarna gör 
sker ofta informellt och en stor del av den information de samlar in om 
potentiella klienter lagras i CRM-systemet. Däremot bidrar de informella 
avrapporteringarna till att nya arbetssätt testas och gruppmedlemmarna lär 
av varandra och delar erfarenheter om hur de upplevt olika säljmöten.  
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Figur 11 Lärandeprocessen tolkad utifrån SECI-modellen (Nonaka 1994; 

Nonaka et al 2000) 

För de mer heterogena key-accountteamen (se tabell 11 ovan) ser 
socialiseringsfasen olika ut mellan teamen och tar också olika lång tid bland 
annat beroende på hur de olika orienteringarna tar sig uttryck i teamen. I 
socialiseringsfasen är grupporienteringen utmärkande och team-
medlemmarna tillsammans skapar förutsättningar för sitt arbete, som med 
tiden också formar en gemensam praktik. Socialiseringsfasen innebär ett 
sökande efter mening och mål med gruppen och arbetsuppgifterna där 
teammedlemmarna diskuterar hur deras roller ska tolkas och hur de ska 
kunna nyttja samtliga medlemmars kompetenser och erfarenheter. Lärande 
sker i socialiseringsfasen genom att individer gemensamt lär sig mer om och 
utvecklar arbetssätt, avrapporteringsprocedur, samt att de också lär sig om 
kunden för att på så sätt kunna skapa bättre tjänsteerbjudanden. 
Socialiseringsfasen och grupporienteringen sammanfaller således och 
innebär att både individerna och gruppen lär sig om kunden.  

Socialiseringsfasen tar sig uttryck i de aktiviteter som sker tidigt i teamens 
arbete, där exempelvis två team arbetar intensivt med att skapa kontakter 
och fungerande arbetssätt med kollegor i andra länder där klienten har 
verksamhet. Processen är tidskrävande, vilket gör att teamet befinner sig 
längre i socialiseringsfasen jämfört med andra team eftersom det tar längre 
tid att förstå varandras arbetssätt och rutiner vilket är nödvändigt för att 
gemensamt kunna arbeta med klienten i samtliga länder. Det innebär att 
socialiseringsfasen också sker i två dimensioner, där det svenska teamet först 
ska komma överens om och skapa en grupporientering, samt tillsammans 
med det andra utländska teamet skapa ett gemensamt arbetssätt som båda 
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grupperna kan acceptera. Socialiseringsfasen tar i och med detta längre tid 
vilket Nonaka (1994) menar är naturligt eftersom tyst kunskap delas i 
socialiseringsfasen. För key-accountteamen behöver alltså samtidigt som de 
lär känna varandra och delar tyst kunskap också utforma gemensamma 
arbetssätt som samtliga individer, med olika erfarenheter och professionell 
kompetens, kan acceptera.  
 
De team som enligt tabell 11 ovan antingen är försäljnings- eller relations-
orienterade (t.ex. team 2 och team 4) har lättare att komma överens om 
struktur och arbetssätt då ett gemensamt förhållningssätt underlättar 
socialiseringsfasen. I de två teamen som nämnts ovan underlättas processen, 
precis som i säljgruppen, av att några teammedlemmar arbetat tillsammans 
sedan tidigare då de tillhör samma affärsområde. Den tidigare 
socialiseringsprocessen är en klar fördel för utvecklingen av teamet enligt 
flera medlemmar. För de team där grupporientering också identifierats 
påverkas socialiseringsfasen av hur väl teamet lyckas komma överens om ett 
arbetssätt, samt av vilken typ av tjänster de levererar till klienten när teamet 
startar.  
 
De team som levererar revision till sina klienter (team 3, 4, 7 & 8) tenderar 
att arbeta med aktiviteter som drivs av grupporientering längre än de som i 
huvudsak levererar konsulttjänster. Detta beror främst på diskussioner om 
hur gruppen ska hantera den information som på grund av sekretessreglerna 
kring revisionen inte kan delas till de teammedlemmar som inte är en del av 
revisionsteamen. Således är lärandet i dessa team begränsat med hänseende 
på detaljer i den aktuella revisionsaffären. Lärande om kundrelationen sker 
istället på andra sätt genom diskussionerna om klientrepresentanter, 
gemensamma arbetssätt och planerade aktiviteter med klienten.  

Grupporienteringen, tillsammans med antingen försäljningsorientering eller 
relationsorientering, driver fram ett gemensamt fokus som influerar de 
aktiviteter som genomförs i teamen. Grupporienteringen bidrar också till 
formandet av en gemensam praktik som berörts innan, vilket ökar 
möjligheterna för teammedlemmarnas lärande då de gemensamma målen 
och meningen med uppdraget, samt de gemensamma arbetssätten 
underlättar informations- och kunskapsdelning. Därför får förhållnings-
sätten till uppdraget stort inflytande på både teamens externaliseringsfas och 
lärandet. De aktiviteter som genomförs formar såväl teamens utvecklings-
process som dess lärande. De team som präglas av en försäljningsorientering 
arbetar mycket med olika typer av säljaktiviteter vilket innebär att den 
gemensamma praktiken och lärandet om kundrelationen präglas och formas 
av försäljning. Diskussionerna varierar från att beröra enskilda möten med 
nyckelpersoner till direkta säljmöten som en eller flera teammedlemmar 
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tillsammans genomför hos klienten. Aktiviteterna skiljer sig dock inte 
nämnvärt mot de aktiviteter som sker i de team där relationsorienteringen 
istället dominerar, men arbetssättet och planeringen av aktiviteterna under 
mötena skiljer sig däremot.  
 
I kombineringsfasen sker teammötenas avrapportering. Dessa påverkas av 
den dominerande orienteringen i teamet samt om teamet har revision som 
huvudsaklig tjänsteleverans. Innehållet i avrapporteringarna skiljer sig i de 
team som har försäljnings- respektive relationsorientering. Informationen 
som delas är inriktad på olika aktiviteter med klienten i båda fallen, men 
skiljer sig såtillvida att de relationsorienterade teamen i större utsträckning 
diskuterar klientens behov och hur de planerade aktiviteterna kan stärka de 
befintliga relationerna. Den största skillnaden finns i de team som inte har 
en tydlig grupporientering, dvs. där teammedlemmarna inte prioriterar 
mötena. Dessa avrapporteringar blir kortfattade och ofullständiga varför 
lärandet påverkas i gruppen och mötena tar en annan riktning och istället för 
att fokusera på aktiviteter med klienten diskuteras gruppinterna aspekter. I 
de team med revision som huvudsaklig leverans är avrapporteringen och 
således kombineringsfasen mindre öppen än i de andra teamen dels på 
grund av sekretessreglerna, dels för att teamen i diskussion bestämt att inte 
gå in i detalj på revisionsaffärerna då dessa är komplexa att förstå och 
dessutom relativt stabila tjänsteleveranser. Således tenderar av-
rapporteringarna i dessa team istället handla om försäljningsaktiviteter och 
teamledarens kontakter med klienten.  
 
Kvartalsmötena samt driver- respektive koordinatornätverken fungerar som 
arenor där teammedlemmar kan dela information och erfarenheter från 
teamarbetet. Liksom i förtroendegruppmötena är informationen som delas 
på dessa möten mer övergripande och inriktat på arbetssätt och team-
strukturer. Detta innebär att kombineringsfasen pågår på två nivåer för key-
accountteamen. De kunskaper som teammedlemmarna får med sig från 
respektive nätverk påverkar lärandet i teamen eftersom det återkommande i 
flera team delas information och så kallade goda exempel som diskuterats i 
nätverksmötena. Goda exempel innebär t.ex. att en driver berättar för andra 
drivers hur hen arbetar och hur teamet löst en specifik uppgift eller problem. 
Dock är det individernas förhållningssätt till uppdraget som inverkar på 
vilken typ av information som delas och vilken riktning mötesdiskussionerna 
tar vilket också påverkar lärandet då en del team gärna diskuterar influenser 
och lärdomar från andra team, medan det i vissa team arbetas efter de i 
teamet bestämda arbetssätten.  
 
Återförandet av kunskap från de olika nätverken är exempel på den 
avslutande fasen i SECI-modellen som kallas internaliseringsfasen. Det mest 
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tydliga exemplet på återföring handlar om ett arbetssätt som ett av teamen 
använt för analys av vinst- och förlustutvärderingar som är ett 
återkommande inslag i teamens arbete. Den person som ansvarar för 
analysen av dessa utvärderingar på Revisionsbyrån medverkar på flera av 
KA-gruppens kvartalsmöten för att informera, instruera hur utvärderingarna 
ska genomföras och rapportera resultaten av analyserna. Kunskapen från 
diskussionerna i KA-gruppen återförs sedan till teamen genom att team-
ledarna som informerar och diskuterar tillvägagångssätt för ut-
värderingarna, samt hur de ska använda de resultat som utvärderingarna 
ger.  
 
Ett gemensamt arbetssätt för att hantera utvärderingarna anammas av flera 
team utifrån det som diskuterats under kvartalsmötena vilket är ett konkret 
exempel på hur återföring driver lärande i hela KA-gruppen och även 
påverkar grupporienteringen i teamen. Relationsorienteringen i enskilda 
team driver också fram nya aktiviteter i andra team. Ett exempel på detta är 
hur teamledare genom sin närvaro i möten med klienten introducerar sina 
teammedlemmar för klienten. Detta sker i flera team och erfarenheterna 
delas i kvartalsmötena.  
 
I Förtroendegruppen ser de olika faserna annorlunda ut jämfört med i key-
accountteamen. Gruppen, som beskrivits i form av ett nätverk är 
sammansatt av de enskilda förtroenderådgivarna varför grupporienteringen 
är viktig och avspeglas i interaktionerna på mötena. Förtroenderådgivarna är 
inte överens om hur mötena ska användas och vilket syfte gruppen har. 
Detta medför att gruppen under studiens gång är kvar i socialiseringsfasen 
eftersom de främst diskuterar former samt kriterier för vilka klienter som 
ska ses som förtroendeklienter och hur de ska göra avrapporteringar till 
varandra. Förtroenderådgivarna har inga formella team som de arbetar med 
utan de har individuellt klientansvar. Därför ser avrapporteringarna 
annorlunda ut jämfört med kvartalsmötena i KA-gruppen eftersom 
förtroenderådgivarna inte kan vara lika detaljerade i sina avrapporteringar 
då kollegorna inte har direkt insyn i varandras kundrelationer. 
Förtroendegruppen kan genom avrapporteringen i förtroendemötena anses 
utveckla kunskap om än inte om specifika klienter. Anledningen till att 
förtroenderådgivarnas avrapportering ändå kan anses likna 
kombineringsfasen och därmed bidra till gruppens lärande är att de delar 
erfarenheter om hur förtroendearbetet går till, hur de interagerar med 
klienterna i förtroendemötena, samt diskuterar former för arbetet som 
förtroenderådgivare i allmänhet och mötesformerna i synnerhet. Kunskapen 
som utvecklas handlar om hur hantering av kundrelationer, där 
förtroenderådgivarna har nytta av varandra och de erfarenheter som delas i 
de återkommande gruppmötena.  
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I den här avhandlingen har jag inspirerats av SECI-modellen (Nonaka 1994) 
när jag beskrivit hur de studerade gruppernas lärande om kundrelationer 
påverkas av eller påverkar förhållningssätten till uppdraget. SECI-modellen 
beskriver hur kunskap skapas i organisationer genom att tyst eller uttalad 
kunskap delas mellan individer. De olika faserna i SECI-modellen har 
underlättat analysen av hur kombinationer av de olika orienteringarna 
bidrar till lärande i grupperna och till Revisionsbyrån. Grupporienteringen 
och de gemensamma meningar och mål som bestäms i socialiseringsfasen 
bidrar till formandet av en gemensam praktik. Denna gemensamma praktik 
formas också av kombinationerna av relations- respektive försäljnings-
orientering, där vissa grupper utvecklas mot att försäljningsorienteringen är 
en stor drivkraft medan andra grupper antar ett mer relationsorienterat 
perspektiv på de aktiviteter som genomförs med klienterna. Den 
gemensamma praktiken tillsammans med en dominerande orientering 
(försäljnings- eller relationsorientering) bidrar till att tyst och uttalad 
kunskap delas i de olika faserna, vilket i sin tur, genom erfarenhetsutbyte 
med andra grupper eller individer bidrar till organisatoriskt lärande om 
kundrelationer, eller hantering av kundrelationer.  
 
Allteftersom vissa grupper går igenom samtliga faser påbörjas återigen 
socialiseringsprocessen, vilket enligt Nonaka och Takeuchi (1995) är 
karaktäristiskt för kunskapsdelning och för skapande av kunskap i en 
organisation då lärande är en social process som ständigt pågår i 
organisationer. Ett konkret exempel på detta som diskuterats tidigare i detta 
avsnitt är de återföringar av ny kunskap som bland annat teamledare, driver 
och koordinatorer gör från sina respektive nätverk, samt förtroende-
rådgivarnas erfarenhetsutbyte i samband med förtroendegruppmötena. 
Säljgruppen kan utifrån SECI-modellens olika faser enklare beskrivas 
beroende på sin homogenitet och kombinationen av en stark grupp- och 
försäljningsorientering. För de (utifrån orienteringen) mer heterogena key-
accountteamen visade sig lärandeprocesserna skilja sig. Huruvida faserna är 
exakta är svårt att tolka utifrån berättelserna från de olika grupperna och 
teamen, men en tydlig indikation finns att teamen och grupperna påverkas 
av förhållningssätten till uppdraget, både i form av sin egen utveckling och i 
sitt lärande.  

6.5 Strukturella förutsättningars betydelse för 
lärandeprocessen 

Det här avsnittet handlar om hur strukturella förutsättningar på 
Revisionsbyrån formar de fyra gruppernas utveckling och lärande vilket 
visas i figur 12 nedan. De strategiska besluten handlar om ledningens önskan 
att öka försäljningen av tjänster, både till nya och befintliga kunder, samt att 
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stärka befintliga och utveckla nya kundrelationer. För att uppnå detta 
fattades en rad strategiska beslut som ledde till implementeringen av de 
gruppstrukturer som beskrivits som KA-gruppen (inkl. key-accountteamen), 
förtroende- och säljgruppen. Implementeringen av CRM-systemet var också 
en följd av dessa strategiska beslut. Som illustreras i figur 12 får de 
strategiska besluten stor påverkan på arbetet i Revisionsbyrån i allmänhet 
eftersom initierandet av de tre grupperna14 kan ses som en följd av de 
strategiska besluten. 
 
En ökad försäljning och bättre möjligheter att genomföra riktade marknads-
föringsåtgärder är argument som ofta förekommer som fördelar med CRM 
(Reinartz et al 2008) tillsammans med möjligheten att få en helhetsbild av 
de affärer som pågår och som planeras i företag (Keramati och Chan 2014; 
Khodakarami et al 2014). Dessa argument stämmer väl överens med de 
målsättningar och strategiska inriktningar som diskuterades på Revisions-
byrån och som ledde till implementering av CRM.  

De strategiska besluten leder till att olika strukturella förutsättningar skapas. 
De strukturella förutsättningarna är implementeringen av CRM där 
introduktionen av KA-, förtroende- och säljgruppen samt införandet av 
CRM-systemet ingår. Det finns även befintliga strukturer som i och med 
introduktionen av de tre grupperna får en annan betydelse för med-
arbetarnas agerande. Tre exempel på strukturer som visar sig få betydelse 
för utvecklings- och lärandeprocesser i grupperna illustreras i boxarna 
nederst i figur 12.  

 
Figur 12 Strukturella förutsättningar formar lärandeprocessen 

                                                             
14 ”De fyra grupperna” innebär säljgruppen, förtroendegruppen, KA-gruppen och key-
accountteamen som enheter. Key-accountteamen kan också beskrivas teamspecifikt eftersom 
heterogeniteten mellan teamen gör att de strukturella förutsättningarna påverkar teamens 
aktiviteter på olika sätt.  
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Som figur 12 ovan visar är de strukturella förutsättningarna beroende av de 
strategiska beslut som fattas i Revisionsbyråns ledning. De strategiska 
besluten medför förutom de påtagliga förändringar som sker i och med 
gruppernas introduktion också förändringar i Revisionsbyråns interna 
marknadsföring. Ett exempel är de interna styrdokumenten och ett annat är 
ledningens förändrade fokus i sin kommunikation där vikten av långsiktiga 
kundrelationer och ökad försäljning kommuniceras då detta enligt de 
strategiska besluten, som uttrycks i dokumentationen, ska stärka de 
befintliga relationerna. Dessutom kommuniceras också vikten av att rätt typ 
av information samlas in och lagras, exempelvis genom registrering av 
potentiella projekt och prediktering av potentiella intäkter i CRM-systemet 
(gäller för key-accountteamen). Maklan och Knox (2009) och Atuahene-
Gima et al (2005) lyfter fram kommunikationen, då främst från ledningens 
kommunikation om hur arbetsuppgifter ska utföras i de nya strukturer som 
CRM-implementering innebär som en central del i förändrade det dagliga 
arbetet.  

6.5.1 Hur strukturella förutsättningar formar utvecklings- och 
lärandeprocesser 

Grupp- och teamsammansättning 

Beslutet att organisera arbetet med viktiga befintliga kundrelationer, samt 
arbetet med försäljning till potentiella klienter innebär förändringar för 
medarbetarna på Huvudkontoret och Lokalkontoret. Ledningens syften med 
grupperna diskuterades i avsnitt 6.1.1 där syftet med förtroendegruppen och 
KA-gruppen likställdes, dvs. att förtroendeklienterna kan ses som 
Lokalkontorets key-accounts. Zupancic (2008) definierar ett key-account 
som en kund som företag (B2B) anser särdeles viktig från ett strategiskt 
perspektiv. Eftersom Lokalkontoret själv väljer vilka klienter som ska 
kategoriseras som förtroendeklienter och dessutom har eget resultatansvar, 
samt att berättelserna från Lokalkontoret beskriver urvalsprocessen av 
medlemmar till förtroendegruppen kan de således benämnas som 
Lokalkontorets key-accounts. Sammansättning av individer till ett key-
accountteam är en central aspekt för att företag ska kunna nå framgång med 
sitt key-accountarbete (Salojärvi et al 2010). Författarna menar att 
sammansättningen behöver göras tydlig för medarbetare och att direktiven 
till de individer som ska ingå i teamen bör vara tydliga.  
 
Organiseringen av key-accountteamen möjliggör att de individer som 
arbetar med samma klient får förutsättningar att skapa en gemensam 
praktik. I och med att key-accountteamen som ett led i Revisionsbyråns 
målsättning att stärka och utveckla viktiga befintliga kundrelationer sätts 
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samman av ledningen skapas också förutsättningar för framgångsrikt key-
accountarbete, samt att det möjliggör organisatoriskt lärande. 
Sammansättningen av teamen t.ex. rollfördelning, antal individer och de 
övergripande riktlinjerna som reglerar hur individerna ska arbeta ser i och 
med formaliseringen av key-accountarbetet likadana ut.  
 
Alla individer som ingår i teamen har en specifik roll som regleras i de 
interna styrdokumenten. Emellertid utvecklas strukturen olika när en del 
team justerar den utifrån sina förutsättningar och exempelvis inviterar fler 
teammedlemmar då de uppfattar de behöver en individ med en specifik 
kompetens, eller nära kännedom om klienten. De olika sammansättningarna 
påverkar också, tillsammans med det dominerande förhållningssättet till 
uppdraget, de arbetssätt som bestäms i teamen. Gemensamt för teamen är 
dock att de kontinuerligt ska rapportera potentiella, pågående och avslutade 
projekt i CRM-systemet eftersom denna information ligger till grund för KA-
gruppens ledning då de avrapporterar hela KA-gruppens prestation på 
kvartalsmötena. De tydliga förutsättningarna och den styrning som 
ledningen gör i och med detta är enligt Bolisano och Scarso (2014) en 
förutsättning för att få framgångsrika grupper. Författarna menar att givna 
förutsättningar kan bidra till organisatoriskt lärande givet att kunskapen 
som skapas i gruppen kan göras relevant för resten av organisationen. I vissa 
av teamen skapar formandet av gemensamma praktiker förutsättningar för 
lärande om kundrelationer och andra team formar gemensamma praktiker 
som möjliggör för dem att på ett effektivt sätt arbeta med de formella kraven, 
dvs. att genom ökad försäljning och fler tjänsteleveranser stärka 
kundrelationer.  
 
Teamsammansättningen och de formella kraven påverkar teammötena. Ett 
exempel är avrapporteringen av potentiella, pågående och genomförda 
projekt som ska registreras i CRM-systemet. Beroende på teamens 
förhållningssätt till uppdraget prioriteras avrapporteringen och arbetet med 
att registrera information i CRM-systemet olika av teamen vilket medför en 
risk för det organisatoriska lärandet. Bolisano och Scarso (2014) menar att 
ett företags investering i såväl medarbetares arbetstid som den rent 
ekonomiska investeringen innebär ett stort risktagande för 
företagsledningar, vilket kan hanteras genom att formalisera key-
accountarbetet. I key-accountteamen påverkas lärandet av de nya arbets-
sätten eftersom flera teammedlemmar inte tidigare arbetat tillsammans. 
Detta medför, genom att en del team nedprioriterar avrapporteringarna och 
teammötena, en risk att den kunskap som ledningen avsett utveckla i och 
med organiseringen av teamen och implementeringen av CRM-systemet inte 
skapas, alternativt att den inte delas vare sig genom lagring av information i 



 

 184 

CRM-systemet eller genom avrapporteringarna i de olika nätverken 
(kvartalsmötena, driver- och koordinatornätverken). 
 
I förtroendegruppen förändras sammansättningen av individer under 
studiens gång. Liksom i key-accountteamen är förtroendegruppen 
formaliserad och har uttryckliga krav på hur både interna möten och möten 
med klienterna ska genomföras, samt på vad rollen som förtroenderådgivare 
innebär. Gruppen är sammansatt utifrån de val av särskilt intressanta 
klienter som gjorts på Lokalkontoret och till förtroenderådgivare har i de 
flesta fall den kundansvarige medarbetaren utsetts. Sammansättningen av 
individer är således gjord utifrån de klienter som ansetts viktiga, vilket också 
är fallet med key-accountteamen. Förtroenderådgivarna har krav på sig från 
ledningen att genomföra ett antal särskilda möten med sina klienter. Initialt 
finns en oförståelse bland medlemmarna till varför de speciella förtroende-
mötena ska genomföras vilket återkommande diskuteras i mötena. Efter en 
tid, när socialiseringsfasen i förtroendegruppen kan anses övergått till 
externaliseringsfasen, ökar förståelsen eftersom medlemmarna via 
återföring av erfarenheter berättar om hur de hanterat mötena. Återföringen 
är som tidigare nämnts ett exempel på hur individerna lär sig om hur de ska 
hantera de formella kraven, vilket också påverkar formandet av den 
gemensamma praktiken. När förståelsen för och fördelarna med 
förtroendemötena diskuterats i gruppen baserat på de erfarenheter som 
finns bidrar det till formandet av en gemensam praktik även i förtroende-
gruppen.  
 
Enligt Brown och Duguid (2001) är delning av kunskap i en gemensam 
praktik en förutsättning för lärande. Exemplen från key-accountteamen och 
förtroendegruppen ovan illustrerar lärandeprocessen som visserligen pågår 
även utanför mötena, men kanaliseras och synliggörs i de återkommande 
mötena. Beskrivningarna ovan visar också på vikten av att information och 
kunskap anpassas efter den gemensamma praktiken, vilket görs i 
förtroendegrupp- och kvartalsmötena eftersom de andra individerna inte har 
den insikt, eller den relationsspecifika kunskap som krävs för att kunna 
förstå och ta till sig den information som deras kollegor förmedlar.  
 
Mötena, oavsett om det är i sälj-, eller förtroendegruppen eller i key-
accountteamen, utgör basen för delandet av information som tillsammans 
med den information som lagras (i CRM-systemet eller förtroendepärmen) 
skapar kunskap. Mötena har störst betydelse i key-accountteamen på grund 
av antalet involverade individer. Att gemensamt arbeta med olika projekt till 
samma klient och inte regelbundet träffas och utbyta erfarenheter, dela 
information genom interaktion skulle kräva samordning i en omfattning som 
inte är realistisk för teammedlemmarna. CRM-systemet skulle få en än 
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viktigare roll om inte de interna mötena fanns, vilket tidigare forskning (se 
t.ex. Coltman et al 2011; Garrido-Moreno et al 2014) visat inte skulle fungera 
då CRM-systemet inte bidrar till organisatorisk kunskap i större 
utsträckning. Dessutom skulle frånvaro av gemensamma möten och 
mötesplatser påverka lärandeprocessen eftersom interaktion mellan 
individer är viktig för lärande (se t.ex. Wenger et al 2002). 
 
Förtroendegruppens möten och den information och kunskap som delas där 
är till karaktären mer lik så kallad best practice, dvs. att den handlar om hur 
individer delar med sig goda exempel på hur de exempelvis agerat i 
kundmöten eller på annat sätt i hantering av kundrelationer, vilket också är 
fallet i KA-gruppens kvartalsmöten samt i driver- och koordinatornätverken. 
I teammötena däremot delas kunskap som handlar om klienten, både på 
övergripande, dvs. hantering av kundrelationen och på individnivå, dvs. 
relationsspecifik. Således kan kunskapen som varje individ delar med sig av, 
som av Ballantyne (2004) skulle beskrivas som relationsspecifik, bidra till 
skapande av ny, eller befästa individens kunskap i gruppen medan den 
kunskap som återförs från något av de tre nätverken är mer allmän och 
behandlar hantering och tillvägagångssätt. I förtroendegruppen diskuteras 
inte lika klientnära aspekter, mycket beroende på att förtroenderådgivarna 
har olika kundrelationer och således diskuterar sina klienter mer generellt. 
Det finns alltså en skillnad i vilken typ av kunskap som delas i de olika 
grupperna. 
 
Gruppernas (förtroendegruppen och teamen) utveckling påverkas av 
lärandeprocessen. Som tidigare beskrivits påverkar förhållningssättet till 
uppdraget utvecklingsprocesserna, samt att det formar lärandet eftersom 
kombinationerna av de tre orienteringarna visar sig påverka hur 
diskussioner förs och vilka ämnen och frågor som tas upp under dessa 
möten. Den information och kunskap som delas i mötena skiljer sig således 
och kan ses som en förklaring varför en del team utvecklas fortare. De team 
som har kundrelationen förankrad genom nätverk har större förutsättningar 
för att skapa kunskap om kundrelationen, eftersom flera teammedlemmar 
kontinuerligt är i kontakt med klienten.  

IT-infrastruktur 

De strategiska beslut som satte nya målsättningar för Revisionsbyråns arbete 
med kundrelationer innebar att CRM-systemet implementerade och blev en 
del av Revisionsbyråns IT-infrastruktur. CRM-systemet är den mest 
påtagliga delen av de strukturella förutsättningar som tillkom eller 
förändrades då systemet innebar ett nytt och ytterligare ett system att 
hantera för medarbetarna. Den grundläggande förutsättningen för ett väl 
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fungerande CRM-system är enligt tidigare forskning att organisationen är 
klar och tydlig och att de individer och grupper som ska använda systemet 
involveras i implementeringen (se t.ex. Maklan och Knox 2009). En av 
målsättningarna med CRM-systemet är att skapa en systematik i hur 
information om kunder lagras på Revisionsbyrån eftersom ledningen genom 
ökad försäljning vill stärka och utveckla befintliga kundrelationer samt 
initiera och etablera nya kundrelationer. Utifrån Grönroos (2008a) 
argument att systematisk informationslagring är en förutsättning för en 
kundorienterad organisation kan Revisionsbyråns lednings motiv att 
implementera CRM-systemet för att öka sin kundorientering stärkas. Ett 
CRM-system ska alltså bidra till hantering av en organisations 
kundinformation vilket syns i argumentationen både i forskningen och bland 
de företag som säljer CRM-lösningar.  

 
På Revisionsbyrån har CRM-systemet störst betydelse för säljgruppen 
eftersom gruppmedlemmarna mestadels arbetar på egen hand, men har ett 
gemensamt ansvarar för Lokalkontorets försäljning till nya kunder. Eftersom 
ingen av gruppmedlemmarna har någon förankring av kundrelationen 
förrän en bit in i försäljningsprocessen (se tabell 10 ovan) är informationen 
om de potentiella klienterna som lagras i CRM-systemet central för 
säljgruppen och Revisionsbyrån. Anledningen till detta är att den lagrade 
informationen indikerar att den potentiella klienten är kontaktad och således 
har en ansvarig person. Utifrån detta kan CRM-systemet anses bidra till 
säljgruppens lärande, eftersom gruppmedlemmarna använder systemet 
likadant och lagrar information på liknande sätt. Det underlättar inte bara 
urvalet av potentiella klienter att kontakta utan möjliggör också för de 
enskilda gruppmedlemmarna att tolka informationen och skapa kunskap, 
exempelvis om vilken typ av tjänst som den potentiella klienten är 
intresserad av. Ur säljgruppens synvinkel är CRM-systemet det säljstöd som 
de behöver, vilket i Wägars (2008) ord skulle innebära att CRM-systemet för 
dessa individer är ett materiellt verktyg för lärande om kundrelationer.  

I key-accountteamen används CRM-systemet för att lagra klientspecifik 
information, exempelvis antal genomförda, pågående och planerade projekt, 
vilka sedan utvärderas under kvartalsmötena i KA-gruppen. Ledningens krav 
på att lagra information i CRM-systemet accepteras dock inte av samtliga 
team, som istället för att uppfatta CRM-systemet som det säljstöd de 
efterfrågar, istället ser CRM-systemet som kontroll från ledningen. 
Informationen som lagras bidrar till kunskap för KA-gruppens ledning som 
upprättar resultatredovisningar och andra rapporter med hjälp av 
informationen i systemet. Men eftersom en del team eftersätter 
uppdateringen av CRM-systemet begränsas tillförlitligheten vilket också 
påtalas av både teamledare och KA-gruppens ledning under kvartalsmöten.  
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Under studiens gång ökar förståelsen för det värde som korrekt rapporterad 
information i CRM-systemet kan bidra med till teamen. Svängningen i 
uppfattningar kan dels kopplas till att flera team bestämmer sig för ett 
gemensamt sätt att lagra information, dels att vissa team tilldelar en medlem 
specifik ansvar för CRM-systemet. Peltier et al (2013) beskriver att missnöje 
med CRM-system ofta är påtagliga i implementeringsfasen och i början av 
användandet. Författarna anknyter sitt resonemang till att individerna 
initialt inte har förmågan att se alla funktioner och har en övergripande bild 
av varför rapportering i systemet är viktigt. Allteftersom key-accountteamen 
formar sin gemensamma praktik utkristalliserar sig också hur de olika 
teamen använder CRM-systemet som stöd i sitt arbete. Peltier et al (2013) 
beskriver en gemensam användning som att förmågan att se funktionerna i 
CRM-systemet. En del team utvecklar sina förmågor och anpassar arbetet 
med CRM-systemet efter sina behov, medan en del team endast använder 
systemet till den grad att de uppfyller ledningens formella krav.  
 
Förtroendegruppen använder inte CRM-systemet för lagring av 
klientinformation eftersom lagring av klientinformation inte ingår i deras 
uppdrag. Däremot lagrar förtroenderådgivarna information i manuella 
system, dvs. den pärm de har som stöd för sitt arbete. De flesta 
förtroenderådgivarna använder istället andra IT-baserade system, t.ex. har 
de förtroenderådgivare, som är redovisningskonsulter eller revisorer, system 
där de lagrar information om sina klienter. Dessa system är Revisionsbyråns 
kunddatabas för existerande klienter och den revisionsspecifika 
dokumentation som enligt revisionsreglerna måste göras för varje 
revisionsklient. Under studiens gång är inte CRM-systemet kompatibelt med 
kunddatabasen vilket medför att förtroenderådgivarna inte ser någon 
anledning för dem att använda CRM-systemet. Inkompatibiliteten är något 
som stör säljgruppmedlemmarna då deras arbete kompliceras eftersom de 
måste hålla ordning på flera system i sitt försäljningsarbete. Dessutom 
innebär det att den information som lagras i CRM-systemet i och med 
överlämningen av en initierad kund till leveransorganisationen stannar där 
och således inte på ett enkelt sätt når kollegorna i leveransorganisationen. 

Ledningens strategiska beslut att kundinformation ska lagras i CRM-
systemet eller i förtroendegruppens pärmar bidrar också till att forma 
förhållningssätten till uppdraget. Uppkomsten av försäljningsorientering går 
att koppla till den interna marknadsföringen på Revisionsbyrån. Den interna 
marknadsföringen kommunicerar ett ökat fokus på försäljning vilket är 
ledningens strategi för att Revisionsbyråns medarbetare i allmänhet och 
individerna i de studerade grupperna i synnerhet ska vara mer 
kundorienterade. Lam et al (2010) menar att en organisation står inför 
utmaningar med att få de strategiska besluten att accepteras och 
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inkorporeras i verksamheten och hävdar att förebilder krävs för att få de 
önskade resultaten. I sin studie identifierar Lam et al (2010) att mellanchefer 
och inflytelserika personer är särskilt viktiga att identifiera för företag om en 
mer kundorienterad strategi ska tillämpas och kommuniceras till 
medarbetarna, särskilt om företaget sedan innan haft en med traditionell och 
produktorienterad organisation. Genom att inleda CRM-satsningen på 
Huvudkontoret och samtidigt introducera både key-account- och 
förtroendegrupperna signalerar Revisionsbyråns ledning allvaret i 
satsningen och genom att teamledarna som kundansvariga för Revisions-
byråns viktigaste klienter tidigt involveras i arbetet verkar KA-, förtroende- 
och säljgrupperna som förebilder för Revisionsbyråns arbete att agera mer 
kundorienterat.  

Law et al (2013) menar att organisationer som använder CRM behöver 
kunna hantera skillnader i användning av CRM-system och att kundens 
behov måste vara en utgångspunkt för hur olika grupper eller avdelningar 
använder CRM-system. Dessa skillnader kan identifieras i de studerade 
grupperna, exempelvis hur användningen av CRM-systemet skiljer sig i de 
olika key-accountteamen och i säljgruppen. Förtroendegruppen som inte 
använder CRM-systemet lagrar istället sin information manuellt vilket för 
gruppen är ett bättre sätt då förtroenderådgivarna mestadels arbetar utan 
formaliserade arbetsgrupper. Användningen av CRM-systemet i de 
studerade grupperna påverkas av kundrelationers förankring, tillsammans 
med förhållningssätten till uppdraget, gruppernas uppfattning och 
användning av CRM-systemet. För affärsområdena på Huvudkontoret, de 
andra lokalkontoren och leveransorganisationen på Lokalkontoret kan key-
accountteamen, samt Lokalkontorets förtroende- och säljgrupp agera som 
förebilder genom att dels teamledarna, förtroenderådgivarna och 
säljgruppmedlemmarna legitimerar användandet, dels att gruppernas 
erfarenheter kan bidra till förbättring av den interna dokumentationen 
innan CRM-implementeringen genomförs på hela Revisionsbyrån. 
Grupperna kan därmed bidra till att kunskap kan explicitgöras och genom 
exempelvis best practices bidra till organisatoriskt lärande om hantering av 
kundrelationer. På så sätt kan gruppernas arbete bidra till att förenkla 
anpassningen av hela Revisionsbyrån till att agera kundorienterat som enligt 
Lam et al (2010) är en stor utmaning för organisationer.  

Belöningssystem 

Revisionsbyråns belöningssystem är den tredje organisatoriska förutsättning 
som identifierats och som påverkar lärande om kundrelationer. 
Belöningssystem är en central och naturlig del i organisationer och kan se ut 
på olika sätt (se t.ex. Yasin och Gomes 2010). Emellertid har kunskapen om 
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hur belöningssystem fungerar, samt vilken roll de har för ledning och 
medarbetare kommit från varuproducerande företag. Resultaten är enligt 
Yasin och Gomes (2010) inte direkt överförbara på tjänsteföretag eftersom 
det enligt författarna är enkelt att mäta antalet tillverkade och sålda 
produkter i ett varuproducerande företag. I tjänsteföretag är det mer 
komplicerat eftersom tjänster är opåtagliga, samt att de kräver en mer direkt 
involvering av medarbetare och interaktioner med kunden eftersom de 
produceras samtidigt som de konsumeras (se t.ex. Grönroos 2008a). 
Belöningssystemen på Revisionsbyrån och därmed också i de tre grupperna 
bygger på att medlemmarna rapporterar sin tid. Tidsrapportering, eller 
debiterbar tid15 som tidsrapporteringen ofta handlar om, är ett vanligt sätt 
att bygga belöningssystem i professionella tjänsteföretag, exempelvis 
revisions- och rådgivningsbranschen där individer har flera parallellt 
pågående kundprojekt som efter projektets avslutande ska faktureras till 
kunden (se t.ex. Brown och Lewis 2011; Ladva och Andrew 2014). 
 
På Revisionsbyrån är tidsrapporteringssystemet datorbaserat och fungerar 
som ett verktyg att mäta tid och fungerar som bas för hur priser till klienten 
bestäms. I och med det strategiska beslutet att agera mer kundorienterat 
förändras de rådande förutsättningarna för medlemmarna av key-
accountteamen, förtroende- och säljgruppen. Key-accountteamens 
prestation mäts som tidigare nämnts genom hur stora de predikterade 
intäkterna är för respektive team. Prestationerna mäts genom information 
om antal registrerade projekt (både pågående och potentiella) i CRM-
systemet och följs upp på KA-gruppens kvartalsmöten. Denna förändring i 
belöningen formar och driver det försäljningsorienterade förhållningssättet 
och påverkar också rutiner, arbetssätt och teammedlemmarnas roller i 
teamen i förhållande till sina ordinarie affärsområden och underavdelningar.  
 
Ett uttalat mål från Revisionsbyråns ledning, som också betonas i samtalen 
med Lokalkontorets chef, är att en övervägande majoritet av medarbetarnas 
arbetsdag ska kunna debiteras till olika klienter, vilket innebär att debiterbar 
tid är en central aspekt i alla medarbetares vardag. Debiterbar tid innebär på 
Revisionsbyrån att en bestämd andel av medarbetarnas arbetstid ska kunna 
härledas till specifika projekt och klienter. Den debiterade tiden är sedan en 
av de aspekter som ligger till grund för medarbetares belöning, där det bland 
annat kontrolleras hur väl de använder sin arbetstid. Ladva och Andrew 

                                                             
15 I forskningen ofta benämnt som ”chargeable hours” eller ”billable hours” (se t.ex. Brown och 
Lewis 2011; Ladva och Andrew 2014). Debiterbar tid handlar i korthet om att en individ 
rapporterar sin arbetsdag, vecka eller månad i delar som går att ”debitera” till en kund. Det kan 
vara både externa och interna kunder, samt också skilja sig huruvida kunden är en ”egen” kund, 
dvs. om individen som rapporterar har kundansvar för den specifika kunden.  
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(2014) menar att debiterbar tid är en stor motivator för medarbetare 
eftersom debiterbar tid är enkel att mäta, följa upp och jämföra. 
 
I Revisionsbyrån fungerar tidsrapporteringen i vissa avseenden som 
motivator då informanterna kan jämföra den faktiskt debiterade tiden mot 
sina mål, vilka upprättas i medarbetarnas individuella målplan för varje år. 
Belöningssystemet omfattar både individer och grupper, samt 
underavdelningar till de olika affärsområdena. Alla belöningsnivåer påverkar 
den enskilde medarbetarens sammanlagda belöning. På Huvudkontoret 
influeras teammedlemmarnas vilja att driva egna projekt av 
belöningssystemet eftersom de blir belönade om de exempelvis ”vinner” ett 
projekt hos en klient. Att vinna ett projekt på egen hand är alltså en större 
drivkraft än att göra det tillsammans med teammedlemmarna. Det innebär 
att vissa teammedlemmar undanhåller en del information för teamet om de 
känner att de själva kan driva försäljningsaktiviteten och ”vinna” projektet. 
Om inte denna känsla finns menar teammedlemmarna att de istället är 
väldigt öppna med att bjuda in kollegor för samarbete och dela information 
med teamet. Belöningssystemets roll som drivkraft eller motivator skiljer sig 
mellan individer, vilket kan kopplas till huruvida teamen karaktäriseras av 
försäljnings- eller relationsorientering.  
 
I de team vars dominerande förhållningssätt till uppdraget är försäljnings-
orientering tenderar den individuella belöningen verka som drivkraft i större 
utsträckning än i de team vars förhållningssätt domineras av relations-
orientering. I de fall där teammedlemmar väljer att inte dela information om 
ett potentiellt projekt försvåras lärandet eftersom informationen varken 
delas i gruppmötena eller lagras i CRM-systemet.  
 
Kombinationen av systemet med debiterbar tid och ledningens förväntning 
på att genomföra försäljningsaktiviteter är enligt flera informanter 
problematisk eftersom aktiviteter inte kan debiteras till en specifik klient 
innan ett formellt kontrakt finns. I vissa fall lägger medarbetare i offerten in 
en uppskattning av tiden de arbetat med att planera ett projekt, men detta är 
enligt informanterna endast en uppskattning som ofta är i underkant av den 
tid som faktiskt lagts ned. I säljgruppen framkommer problematiken med 
hur försäljningsaktiviteter ska rapporteras mest och osäkerheten är stor 
bland gruppmedlemmarna om hur gruppens arbete ska bedömas och 
belönas. Eftersom medlemmarna arbetar med kundrelationers initierings-
process upplever de det befintliga belöningssystemet som domineras av 
debiterbar tid som ofördelaktig eftersom de så snart en kundrelation 
initieras lämnar över klienten till sina kollegor. Det innebär att kollegan kan 
starta sitt arbete med klienten och direkt rapportera hur mycket tid som hen 
lägger ner på projektet, medan säljgruppmedlemmarna har svårt både med 
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uppskattning av nedlagd tid och dessutom har de en känsla av att deras 
arbete inte uppmärksammas tillräckligt. I och med överlämningen är det 
också svårt att prediktera ett exakt värde på försäljningsaktiviteterna 
eftersom projekt efter överlämningen kan växa och visa sig bli större än det 
av säljgruppmedlemmen avtalade omfattning och pris.  
 
Belöningssystemet verkar alltså både som hinder och drivkraft för lärande 
om kundrelationer för medarbetarna på Revisionsbyrån genom att påverka 
hur medarbetare delar med sig av information. Drivkraften i teamens 
belöning och de mätningar som KA-gruppens ledning gör baserat på lagrad 
information i CRM-systemet driver lagringen av information i systemet och 
kunskapsdelningen i mötena eftersom teamen själva arbetar mot sina 
budgetmål vilket är grund för ledningens mätningar av teamens prestation. 
Belöningsstrukturen kan också verka som drivkraft för individers lärande, då 
de genom en vilja att avancera i Revisionsbyråns hierarki tar sig tid och 
sätter sig in i nya projekt och arbetar efter de riktlinjer som finns.  

6.6 Gruppernas och organisationens lärande  
Den fortsatta analysen av gruppernas lärandeprocess utgår från det 
praktikorienterade synsättet på organisatoriskt lärande, där lärande 
beskrivits ske i communities of practice (se t.ex. Bolisano och Scarso 2014; 
Lave och Wenger 1991; Li et al 2009; Wenger et al 2002). CoP karaktäriseras 
av gemensam kunskapsdomän, gemensam community och gemensam 
praktik (Wenger et al 2002) och det är de involverade individerna som 
utifrån givna ramar får CoP:n att fungera i en organisation. Communities of 
practice anses förutom att främja lärandeprocesser (Wenger et al 2002) även 
främja gruppers prestation (Bolisano och Scarso 2014; Scarso et al 2009) då 
lärandet enligt författarna bidrar till att gruppen enklare kan fatta beslut 
byggda på gemensam förståelse och kunskap. Utifrån denna inledande 
beskrivning av CoP analyseras de studerade gruppernas lärandeprocess och 
deras arbete utifrån de strategiska beslut och strukturella förändringar som 
CRM-arbetet medfört. Dessa strukturella förutsättningar används i analysen 
för att tolka hur gruppernas och teamens lärande sker och om de kan ses 
som en community of practice. De strukturella förutsättningarna är centrala 
eftersom företag kan organisera för CoP, då kallade strategiska CoP (se t.ex. 
McDermott och Archibald 2010; Probst och Borzillo 2008; Scarso et al 
2009). Organiseringen sker genom konkret styrning och tydlig 
kommunikation om vilket syfte gruppen har, samt att tydliga riktlinjer och 
formaliserade grupper är viktiga dimensioner för key-accountarbete 
(Salojärvi et al 2010; Zupancic 2008).  
 
Bolisano och Scarsos (2014) beskrivning av strategiska CoP skiljer sig från 
Lave och Wengers (1991) definition såtillvida att författarna menar att CoP 
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aktivt kan etableras av ledningen i företag. Bolisano och Scarso (2014) 
menar att en uppgift i en community of practice är att assistera och stötta 
medarbetare med specifika frågor, vilket exempelvis syns i säljgruppen när 
de hjälper sina kollegor i leveransorganisationen med säljaktiviteter.  

CoP-karaktäristika 
Grupp 

Domän Community Praktik 

Team 1 Kundrelation ✓ ✓ 

Team 2 Arbetsuppgiften ✓  

Team 3 Försäljning ✓  

Team 4 Kundrelation ✓ ✓ 

Team 5 Arbetsuppgiften ✓  

Team 6 Försäljning ✓  

Team 7 Kundrelation ✓ ✓ 

Team 8 Kundrelation ✓ ✓ 

Förtroendegruppen Arbetsuppgiften ✓  

Säljgruppen Försäljning ✓ ✓ 

Tabell 12 Karaktäristika för CoP 

Tabellen ovan visar att samtliga team, säljgruppen samt förtroendegruppen 
kan ses som en community. Individerna tillhör sina respektive grupper eller 
team eftersom de dels blivit utvalda, dels har ett eget intresse av att tillhöra 
gruppen och arbeta med de givna arbetsuppgifterna. Key-accountteamens 
och förtroendegruppens medlemmar har valts ut med en direkt tanke från 
företagsledningen. En community kan enligt Wenger et al (2002) och Scarso 
et al (2009) fungera olika beroende på vilket syfte gruppen är etablerad för 
och likt vad tidigare beskrivits beror det också på hur individerna i gruppen 
arbetar tillsammans med att gemensamt diskutera och formera mening och 
mål med arbetet och därmed forma en gemensam praktik. Grupp-
sammansättning, gruppsammanhållning och känslan av grupp-tillhörighet 
är enligt Bolisano och Scarso (2014) viktiga för lärandeprocessen, något som 
också beskrivits i tidigare avsnitt i detta kapitel. I key-accountteamen känner 
inte alla individer varandra när teamen introduceras, vilket innebär att 
mötena under de första månaderna till stor del går ut på forma 
förutsättningar för den gemensamma praktiken och för individerna att finna 
trygghet i arbetet med grupperna. Denna process har tidigare beskrivits som 
socialiseringsfasen (jmf. Nonaka och Takeuchi 1995), men kan också ses som 



 

 193 

de första stegen i att forma en gemensam grund för gruppen, vilken med tid 
utvecklas till en community, mycket tack vare en stark och gemensam 
grupporientering, samt att gruppmedlemmarna finner trygghet och känner 
sig bekväma i arbetet.  
 
Teamen, säljgruppen och förtroendegruppen hålls ihop av kundrelationers 
förankring, samt det förhållningssätt som gruppen har till uppdraget. 
Förhållningssätten till uppdraget visar sig påverka lärandeprocessen i stor 
utsträckning. Grupporienteringen bidrar till att teamen lättare kan finna 
lämpliga arbetssätt vilket är en förutsättning dels för teamens utveckling, 
dels för att starta den mer operativa kollektiva verksamheten där teamet 
arbetar utifrån de arbetssätt som bestämts. I socialiseringsfasen där 
grupporienteringen är särskilt framträdande då exemplen från förtroende-
gruppen visar att om inte en grupporientering finns, utvecklas gruppen 
långsammare.  
 
En community hålls ihop av ett gemensamt intresse, eller en gemensam 
domän som gör att medlemmarna uppfattar att de själva får ut något av att 
medverka i communityns arbete. Wenger et al (2002) benämner den 
gemensamma nämnaren som definierar CoP som domän eller 
kunskapsdomän. Domänen är överordnad communitybegreppet i betydelse 
när communities of practice diskuteras eftersom en community kan formas 
utan en specifik, uttalad eller outtalad, kunskapsdomän. Utan en gemensam 
domän kan gruppen dock inte ses som en CoP. Den gemensamma domänen 
är enligt Lave och Wenger (1991) en slags drivkraft i gruppen som skiljer sig 
från det formella syftet med grupperingen och som driver lärandeprocessen. 
Grunden till skapandet av communityn sätts i och med besluten från 
Revisionsbyråns ledning att inleda arbete i key-accountteam, förtroende-
gruppen och säljgruppen för att Revisionsbyrån ska bli mer kund-
orienterade.  
 
I analysen av grupperna och teamen identifieras olika domäner vilka formas 
av förhållningssätten till uppdraget, samt relationens förankring. Det finns 
flera olika domäner som kan vara grund för skapandet av en community of 
practice. Tabell 12 visar de domäner som identifierats i den här studien, 
exempelvis kunden, gruppen och arbetsuppgiften, eller försäljning. I tabell 
12 beskrivs kombinationerna av de olika orienteringarna som identifierats i 
grupperna. Tabell 12 visar att den för skapandet av communityn och 
formandet av den gemensamma praktiken viktiga grupporienteringen inte 
identifierats i team 3 och team 4. Trots det går det att välja att se samtliga 
team och säljgruppen som en strategisk community of practice eftersom de 
har en domän som för teammedlemmarna samman då de formerats av KA-
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gruppens ledning med ett tydligt syfte. Domänen i dessa fall är arbets-
uppgiften, dvs. arbetet med klientrelationen.  
 
I key-accountteamen är domänen för team 1, 4, 7 och 8 som tabell 12 visar 
kundrelationen, vilket innebär att de har en domän som kopplad till 
relationsorienteringen och förankringen av kundrelationen genom nätverk 
på individnivå. Dessa är de två aspekter som identifierats bidra till lärande 
om kundrelationer i större utsträckning. Detta innebär att teamen som drivs 
av relationsorientering genom sitt arbete skapar kunskap om kundrelationer, 
medan de andra teamen skapar annan typ av kunskap som inte kan kopplas 
till kundrelationen på ett tillräckligt tydligt sätt. 
 
Team 1, 4, 7 och 8 identifieras således som communities of practice (se tabell 
12) enligt Lave och Wengers (1991) ursprungliga definition. Teamen formar 
CoP utifrån sin praktik och sitt förhållningssätt till uppdraget vilket är det 
relationsorienterade. De utvecklar alltså delvis en annan dominerande 
domän och drivkraft för gruppen än de mål och uppgifter de fått tilldelade, 
även om observationerna av dessa team visar att de uppfyller de tilldelade 
målen också. På Revisionsbyrån är företagsledningens mål inte 
organisatoriskt lärande utan ökad försäljning och starkare kundrelationer. 
Dessa mål är alltså en viktig, men inte dominerande domän för team 1, 4, 7 
och 8.  
 
De andra key-accountteamen och säljgruppen utvecklar en domän som är 
densamma som ledningens uppsatta mål, dvs. att genom ökad försäljning 
och flera projektleveranser stärka kundrelationer. Gemensamt för teamen är 
försäljningsorienteringen, vilken präglar formandet av den gemensamma 
praktiken och således också vilken kunskap som skapas. I grupperna skapas 
kunskap som handlar mer om hantering av kundrelationer än om sådan 
kunskap som i Ballantynes (2004) termer skulle beskrivas som relations-
specifik, dvs. den klientnära och specifika kunskapen. 
 
Utifrån Scarso et al (2009) och Bolisano och Scarsos (2014) beskrivning kan 
dessa grupper ses som strategiska CoP eftersom företagsledningen enligt 
författarna kan bestämma om en grupp ska definieras som en CoP och även 
definiera domänen. Eftersom grupperna domineras av försäljnings-
orientering och anammar försäljningsdirektiven som sin största uppgift kan 
grupperna också betraktas som task forces. Lärandet handlar om hantering 
av kundrelationen med fokus på försäljning istället för om den klientnära, 
relationsspecifika kunskapen. Grupperna är då att betrakta som task forces 
eftersom de är mer inriktade på den givna uppgiften än de andra key-
accountteamen (1, 4, 7 och 8). Säljgruppen är dessutom inte formellt styrd 
till den grad som Bolisano och Scarso (2014) och McDermott och Archibald 
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(2010) menar är nödvändigt för att få strategiska communities of practice att 
fungera långsiktigt i en organisation, vilket innebär att säljgruppen i den här 
studien ska betraktas som en task force.  
 
För att kunna tolka huruvida en grupp eller ett team kan ses som en 
community of practice eller en strategisk community of practice behöver 
också teamens och gruppernas arbete analyseras utifrån begreppet practice. 
Begreppet practice, eller praktik beskrivs av Brown och Duguid (2001) som 
det rådande arbetssättet i gruppen och hur kunskap utifrån arbetet skapas i 
gruppen. Wenger och Snyder (2000) menar att varje praktik på något sätt 
skapar möjlighet till kunskap och att lärande sker genom deltagande i den 
gemensamma praktiken eftersom organisatoriskt lärande enligt författarnas 
resonemang är en socialt konstruerad process.  
 

Typ/Grupp Nätverk Task 
Force 

Community of practice 

Team 1   ✓ 

Team 2  ✓  

Team 3  ✓  

Team 4   ✓ 

Team 5  ✓  

Team 6 ✓   

Team 7   ✓ 

Team 8   ✓ 

Förtroendegruppen ✓   

Säljgruppen  ✓  

Tabell 13 Positionering av key-accountteamen, förtroende- och 
säljgruppen 

På Revisionsbyrån är arbetet med revision och redovisning till stor del styrd 
av regelverk. Revisionsreglerna påverkar förtroenderådgivarnas arbete. 
Arbetet i förtroendegruppen sker på mer övergripande och inte lika 
klientnära nivå jämfört med i key-accountteamen och i säljgruppen. 
Lärandet i gruppen handlar därför i större utsträckning om arbetssätt både i 
gruppen och med klienten i form av att hantera kundrelationer. 
Förtroenderådgivarna diskuterar alltså inte klientspecifika detaljer i 
förtroendemötena. Enligt kategoriseringen av grupper kan därför 
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förtroendegruppen ses som ett kunskapsnätverk, där den gemensamma 
praktiken är ramarna för uppdraget som förtroenderådgivare. Förtroende-
gruppens gemensamma praktik överensstämmer med den praktik som 
återfinns i KA-gruppens kvartalsmöten, samt driver- och koordinator-
nätverken. Kunskapen om arbetssätten och hanteringen av kundrelationer 
som utvecklas i förtroendegruppen är användbar för alla förtroenderådgivare 
men kunskapen får olika betydelse eftersom de arbetar med olika klienter. I 
key-accountteamens möten är informations- och kunskapsdelningen 
fokuserad på den specifika kunden, vilket ger en annan typ av kunskap, 
direkt användbar för teammedlemmarna. Beroende på hur kunskapen sedan 
delas i exempelvis kvartalsmötena i KA-gruppen, driver- eller koordinator-
nätverken kan kunskapen genom återföring nå de andra teamen och därmed 
bidra till lärande i Revisionsbyrån i större utsträckning.  
 
De återkommande mötena är händelser som konkretiserar den 
gemensamma praktiken och manifesterar communityn. Delningen av 
kunskap genom avrapportering och diskussioner som präglas av de tidigare 
diskuterade organisatoriska aspekterna är en betydelsefull del av formandet 
av den gemensamma kunskapsdomänen. Interaktionens betydelse 
understryks av Ambrosini et al (2009) som hävdar att en förutsättning för 
att få individuell kunskap att bli organisatorisk förutom information är att 
det finns utrymme för interaktion.  
 
För att förstå lärandeprocessen i de tre studerade grupperna har jag 
analyserat dem utifrån kunskapsnätverk, task forces eller communities of 
practice. Nedan diskuteras lärandeprocessen utifrån SECI-modellen. Hislops 
(2013) tolkning av modellen innebär att den kan användas oberoende av om 
organisatoriskt lärande ses som en individuell eller en social process. 
Modellen medger alltså att både den i CRM-system explicitgjorda kunskapen 
och den kunskap som skapas i grupperna kan analyseras. Således kan också 
kunskap göras explicit och lagras, men den lagrade kunskapen är socialt 
konstruerad i och med att grupperna lagrar information i systemet under 
mötena.  
 
I säljgruppen förändras antalet involverade individer under studiens gång. 
Detta innebär att samarbetet och även informationsdelningen mellan 
individerna hindras eftersom gruppen gång på gång behöver formeras om. 
Omformeringarna medför i sin tur att socialiseringsfasen avbryts och får 
startas om när förutsättningarna förändras. Socialiseringsfasen är som 
tidigare beskrivits enklare i säljgruppen tack vare den mindre formella 
sammansättningen, gruppens uttalade syfte, samt att gruppmedlemmarna 
känner varandra sedan tidigare. Detta innebär att de kan dela kunskap som 
andra individer kanske inte skulle förstått, dvs. en typ av tyst kunskap. 
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Lärandet i säljgruppen sker till stor del utanför de återkommande mötena, 
främst genom interaktion mellan enskilda gruppmedlemmar där de kan 
diskutera klientnära frågor. Anledningen till att lärande sker utanför mötena 
är dels att gruppen har få medlemmar, dels genom att CRM-systemet 
används frekvent och synkroniserat för att dela information.  
 
De key-accountteam som identifieras som task forces liknar säljgruppen till 
den grad att de i socialiseringsfasen formar ett försäljningsorienterat 
förhållningssätt. Dessa team formar på samma sätt som säljgruppen en 
gemensam praktik som anpassas till de riktlinjer som finns i styr-
dokumenten. Försäljningsorienteringen påverkar teamsammanhållningen 
och samarbetet i teamet då teammedlemmarna tenderar att fästa större vikt 
vid att uppnå de resultatmål som satts upp, än att ta hänsyn till klientens 
behov, dvs. relationsorienteringen. I dessa team finns också tendenser till att 
det individuella arbetet, som drivs av belöningssystemet (som i sin tur 
påverkas av tidsrapporteringssystemet) prioriteras högre av enskilda 
individer vilket innebär att lärande om kundrelationen riskerar att hindras, 
samt att kunskapen som skapas handlar mer om försäljningsaktiviteter och 
identifiering av potentiella projekt att genomföra än om kunden och 
kundrelationen.  
 
Arbetet som utförs under teammötena är det som skiljer team 1, 4, 7 och 8 
från resterande team och det som gör att de identifieras som communities of 
practice. Här präglas diskussionerna av relationsorientering, vilket tydlig-
görs genom att diskussionerna utgår från klientens bästa. Dessutom delas 
information av flera olika individer eftersom kundrelationen är förankrad 
genom en nätverksrelation på individnivå. Detta innebär att teamens lärande 
handlar om kundrelationerna på specifik nivå i och med att flera 
teammedlemmar har personliga relationer med klienten. De personliga 
relationerna bidrar till att skapa en mer initierad och detaljerad kunskap om 
kundrelationerna i team 1, 4, 7 och 8 jämfört med de andra teamen som 
identifierats som task forces där kunskapen som skapas handlar om 
försäljningsaktiviteter och tjänsteleverans. Lärande om kundrelationer 
fungerar bättre i grupper som är relationsorienterade och ser kundrelationen 
som den gemensamma kunskapsdomänen. Prestationsmässigt skiljer sig 
teamen inte nämnvärt mot task force grupperna, men eftersom dessa 
grupper är mer individuellt inriktade är inte lärandeprocessen lika 
framträdande i dessa grupper och team. 
 
Den individuella kunskap som delas under mötena genererar kunskap på 
teamnivå som sedan används i arbetet med klienten. Detta är ett exempel på 
externaliseringsfasen. Den kunskap som skapas i teammötena får olika 
betydelse för de skilda grupperna beroende på teamens domän. Nonaka och 
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Takeuchi (1995) benämner kunskapen i externaliseringsfasen som 
organisatorisk, men kunskapen som genereras i teammötena är 
klientspecifik och således inte överförbar till hela organisationen. Lärandet i 
teammötena har ett konkret värde för gruppen men är av begränsad nytta 
för resterande delar av organisationen vilket understryks av flera teamledare 
som menar att kunskapen i teamet är till för teamet. Den klientspecifika 
kunskapen som skapas i teammötena kan explicitgöras och delas i KA-
gruppens kvartalsmöten, driver- och koordinatornätverken, vilket på så sätt 
innebär att kunskapen kommer fler grupper och individer till gagn.  
 
Den klientspecifika kunskapen utvecklas till organisatorisk kunskap i 
kombineringsfasen. Exempel på detta är kvartals- och nätverksmötena på 
Huvudkontoret samt kontors-, och avdelningsmötena på Lokalkontoret. I 
dessa möten skapas alltså förutsättningar för utveckling av organisatorisk 
kunskap. Det innebär dock att den klientspecifika kunskapen behöver 
abstraheras och göras mer generisk och användbar. Kunskapen tar sig 
uttryck exempelvis genom delning av s.k. best practices i diskussionerna i 
både KA- och förtroendegruppen. Det är sedan teamledarnas ansvar att dela 
informationen från kvartalsmötena till teamen. Förtroenderådgivarna har 
möjlighet överföra exempel från andra förtroenderådgivare och anpassa 
arbetet i de projektgrupper som de för tillfället arbetar med.  
 
Återföring av kunskap i form av de återkopplingar som teamledarna gör efter 
kvartalsmötena är ett konkret exempel på den fas som Nonaka och Takeuchi 
(1995) beskriver som internaliseringsfasen. I dessa återkopplingar använder 
teamledarna det de lärt sig på kvartalsmötena, som då är kunskap av mer 
generell karaktär och tillsammans med teammedlemmarna diskuterar de 
hur den generella kunskapen kan användas i deras fall. Internaliseringsfasen 
i förtroendegruppen kan exemplifieras med att förtroenderådgivare provar 
olika sätt att genomföra förtroendemötena med klienten baserat på vad de 
lärt sig i gruppmötena.  
 
Analysen ger en förståelse för vilka aspekter och dimensioner som 
karakteriserar en community of practice, samt hur lärandeprocesserna ser ut 
i grupperna utifrån lärandespiralen. För att summera detta kapitel 
presenteras nedan tre idealtyper (A, B, C) där olika scenarier beskrivs som 
illustrerar arbetet i task forces och communities of practice. De tre 
idealtyperna bygger på exempel från det empiriska materialet från 
Huvudkontoret eftersom det är här som observationerna visar att 
communities of practice är mest framträdande.  
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6.7 Exempel på nätverk, task forces och communities of practice 
 
Idealtyp A beskriver en väl fungerande community of practice. Den här 
gruppen karaktäriseras av starka personliga relationer vilket innebär att 
kundrelationen är förankrad på individnivå genom nätverk, vilket har stort 
inflytande på den gemensamma praktiken. A karaktäriseras också av en 
kundorienterad syn på kundrelationen. I denna grupp finns en väl 
fungerande informationsdelning som påverkas positivt av att individerna 
prioriterar gruppens arbete, att sammanhållningen är god, samt att 
individerna deltar aktivt i de aktiviteter som de tillsammans bestämmer ska 
genomföras. Den dominerande kombinationen av förhållningssätt till 
uppdraget är grupporientering och relationsorientering vilket innebär att 
gruppen har en gemensam praktik och en gemensam kunskapsdomän vilket 
underlättar formandet av en CoP.  
 
I idealtyp A verkar de organisatoriska aspekterna som drivkrafter för lärande 
om kundrelationer vilket medför att det uppstår goda förutsättningar för 
lärande i gruppen och även för organisatoriskt lärande. Relations-
orienteringen bidrar också till att skapa förutsättningar för lärande om 
kundrelationen i teamen då de återkommande mötena fyller en roll som 
arena för lärande i teamen. Denna kunskap kan utvecklas till organisatorisk 
kunskap i och med nätverken där den delas och abstraheras för att göras 
förståelig för de övriga gruppmedlemmarna. Utifrån bakgrund av 
diskussionen och beskrivningen är idealtyp A en community of practice (se 
t.ex. Brown och Duguid 2001; Wenger et al 2002; Wenger 2010) då viljan att 
lära och dela med sig av kunskap är en viktigare aspekt än det förbestämda 
syftet med teamet.  
 
Idealtyp B beskriver en väl fungerande task force med starka personligt 
förankrade kundrelationer hos en eller ett fåtal individer. B karaktäriseras av 
försäljningsorientering vilket innebär att interaktioner på och lärandet i 
möten handlar mer om försäljningsaktiviteter och potentiella projekt än om 
kundrelationen. Betydelsen av teammötena som arena för lärande om 
kundrelationer minskar i B vilket formas av att domänen är försäljning. Den 
gemensamma praktiken i idealtyp B präglas av gruppens försäljnings-
orienterade förhållningssätt till uppdraget vilket innebär att gruppen inte 
kan anses ha en domän som tydligt skiljer sig från det av ledningen 
bestämda syftet. Kunskapsdomänen är enligt Lave och Wenger (1991) en 
indikator på community of practice och ska vara den dimension som gör att 
individerna hänger sig till gruppen. Dessutom ska kunskapsdomänen skilja 
sig från det egentliga syftet med gruppen, vilket beroende på 
försäljningsorienteringen inte är fallet för idealtyp B. Eftersom idealtyp B 
inte har en kunskapsdomän som skiljer sig från gruppens givna syfte 
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identifieras B som task force, vilket enligt Wenger et al (2002) är en vanlig 
kategorisering på kort- eller långsiktiga grupperingar som arbetar intensivt 
med en given uppgift.  
 
Idealtyp C beskriver en annan typ av task force som karaktäriseras av att 
individualistiska attityder och individuella intressen styr gruppens arbete. 
En stark vilja att etablera personliga relationer, samt generera intäkter 
identifieras vilket relaterar till ett försäljningsorienterat förhållningssätt. 
Individens syn på användning av sin egen arbetstid, som en följd av ett 
tidsrapporteringssystem som utgår från en individuell belöning, dominerar 
interaktionerna i mötena. Därför är den individuella belöningen och viljan 
att befordras i organisationen viktigare än gruppens arbete och prestation. 
 
Idealtyp C är ett exempel på en task force utan egentlig gemensam praktik, 
då individernas egna intressen står över gruppens intressen, vilket gör att 
grupporienteringen är svag. Individernas försäljningsorientering är den enda 
egentliga sammanhållande aspekten tillsammans med ambitionen att 
avancera i den organisatoriska hierarkin. Således är delningen av kunskap 
begränsad då interaktionerna i mötena fokuserar på effektivitet och 
belöningssystemet hindrar lärande eftersom det premierar individuella 
initiativ mer än gruppens.  
 
Sammantaget har i detta kapitel organisatoriska aspekter identifierats och 
analyserats i förhållande till lärande om kundrelationer. Samtliga 
organisatoriska aspekter som identifierats kan verka som organisatoriska 
hinder eller drivkrafter för lärande om kundrelationer. Teamens och 
gruppernas unika karaktär, som byggs av de involverade individerna gör att 
lärandeprocessen påverkas utifrån hur teamen formar en gemensam praktik, 
kunskapsdomän och community. Som jag tidigare beskrivit B ses som 
strategiska CoP men jag har valt att särskilja dem för att kunna analysera 
huruvida lärandeprocesser och prestationen påverkas baserat på om 
gruppen ses som en CoP eller en task force, dvs. om de anammar en domän 
som liknar det givna syftet eller anpassar och skapar en egen domän. 
Dessutom har inte Revisionsbyråns ledning tydligt kommunicerat key-
accountteamen som strategiska CoP, dvs. att de inte kommunicerat att syftet 
med teamen och de olika nätverken är att möjliggöra organisatoriskt 
lärande.  
 
De mest framträdande organisatoriska aspekterna för lärande om 
kundrelationer är kundrelationers förankring och gruppernas förhållnings-
sätt till uppdraget. Dessa påverkar både utveckling och lärande och de 
strukturella förutsättningarna verkar som externa hinder eller drivkrafter för 
gruppernas utveckling och lärande. Detta innebär att kontexten och 
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framförallt de direktiv och den typ av kundrelation som grupperna arbetar 
med påverkar lärandeprocessen.  
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7. Organisering för strategisk CRM 
Den här avhandlingen handlar om organisering för strategisk CRM. CRM 
presenterades som ett fragmentiserat forskningsområde, där fokus i mycket 
av forskningen ligger på CRM-system och effektivitet i informations-
insamling, istället för att se CRM som en organisationsövergripande strategi 
för att hantera och lära om kundrelationer. Dessutom diskuterades att CRM-
forskningen inte gjort större skillnader på om det är B2B- eller B2C-
relationer som studeras, en skillnad som däremot är etablerad och har 
betydelse i forskningen om kundrelationer. I inledningen visade jag att det 
trots ett fokus på IT-baserade CRM-system finns CRM-forskning som 
identifierat och visat betydelsen av organisatoriska aspekter vid organisering 
för CRM. Däremot har forskningen endast i begränsad omfattning behandlat 
hur dessa organisatoriska aspekter påverkas av eller påverkar CRM. Vidare 
argumenterade jag för att CRM-litteraturen behöver integrera teorier om 
kunskap och lärande för att förstå hur företag genom att använda CRM kan 
lära om sina kundrelationer.  
 
Utifrån dessa identifierade problem formulerades en forskningsfråga, två 
övergripande syfte, samt ett mer praktiskt orienterat delsyfte. Frågan som 
ställdes lyder ”hur arbetar en B2B-organisation med CRM för att lära om 
sina kundrelationer”. Syftena är att ”skapa förståelse för hur en B2B-
organisation organiserar för strategisk CRM”, samt ”undersöka hur 
organisatoriska aspekter kan verka som hinder eller drivkrafter för 
lärande om kundrelationer”. Med strategisk CRM avses ett 
organisationsövergripande synsätt, där IT-infrastrukturen är en del av de 
organisatoriska aspekter som analyseras innan, under och efter den 
operativa implementeringen. Delsyftena är att ”identifiera för revisions- och 
rådgivningsföretag centrala organisatoriska aspekter för användning av 
CRM,”.  

7.1 Slutsatser och teoretiska implikationer 
 
Tidigare forskning om B2B-relationer beskriver dem som mer komplexa och 
att de engagerar fler involverade parter än B2C-relationer, vilket gör att 
begreppet nätverk förekommer i diskussioner om B2B-relationer (se t.ex. 
Gummesson 2004; Holmlund 2004; Håkansson och Snehota 1995). I den 
här studien har jag studerat dyadiska B2B-relationer, vilket tidigare 
förklarats som kundrelationer där två företag har en relation. Istället för att 
endast fokusera på företagens relation har även de involverade individernas 
relation, dvs. företagsrepresentanternas relationer på personlig nivå, 
undersökts.  
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7.1.1 Centrala organisatoriska aspekter för användning av CRM 

Förståelsen för B2B-relationer och hur interaktioner formar utvecklingen av 
dessa är central för att identifiera organisatoriska aspekter som verkar som 
både hinder och drivkrafter för lärande om kundrelationer. Två 
organisatoriska aspekter som identifierats i den här studien är kund-
relationers förankring, samt individer och gruppers förhållningssätt till 
uppdraget. Andra organisatoriska aspekter som identifierats har i 
analyskapitlet beskrivits som strukturella förutsättningar. De strukturella 
förutsättningarna som visat sig påverka organiseringen av CRM är grupp- 
och teamsammansättning, IT-infrastruktur och belöningssystem.  

Den här studien bidrar med förståelse för hur organisatoriska aspekter 
påverkar organisationers arbete med CRM, exempelvis individuella attityder 
och uppfattningar, gruppsammansättningar, IT-infrastruktur och belönings-
system, där dessa antingen agerar som hinder eller drivkrafter för lärande 
om kundrelationer.  

Kundrelationers förankring 

I den här studien har förankring av kundrelationer identifierats på två 
nivåer. Partnerskapsnivån är den första och den definieras som den 
övergripande kundrelationen mellan två företag. Partnerskapsnivån 
karaktäriseras av ett formellt kontrakt eller liknande och har i den här 
studien visat sig vara relativt stabil och är därför en förutsättning för 
utveckling av kundrelationer i bibehållandefasen. Den andra nivån är 
individnivån, där kundrelationen tar sig olika uttryck beroende på hur 
många personliga kontakter som finns med kunden. Kundrelationer med 
flera involverade individer kan förankras på individnivå antingen genom 
nätverk eller genom en dyadisk relation. Förankringen av B2B-relationer där 
förankring identifierats på minst två olika nivåer understryker den 
komplexitet som tidigare forskning visat (se t.ex. Chou och Zolkiewski 2012; 
Holmlund 2004; Tellefsen och Thomas 2005) och att kundrelationers 
dynamik är en viktig aspekt att förstå och hantera för B2B-organisationer.  

Relationerna på individnivå kännetecknas av aspekter som liknar de som 
diskuteras av forskare som studerar B2C-relationer (se t.ex. Gummesson 
1995; Liljander och Strandvik 1995) nämligen ömsesidigt förtroende och 
tillit, samt en vilja att göra affärer tillsammans. Både de dyadiska 
relationerna och nätverksrelationerna karaktäriseras av ett stort 
engagemang från de observerade individernas sida med skillnaden att 
individerna i den här studien representerar sina arbetsgivare. Det innebär att 
sociala och känslomässiga band, som byggs över tid och bland annat skapar 
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förtroende och tillit mellan individerna är viktiga dimensioner för 
förankringen på individnivå och även för B2B-relationen. På grund av 
skillnaden i antalet involverade individer är de dyadiska relationerna mer 
känsliga för oförutsedda händelser än nätverksrelationerna. De personliga 
banden mellan individer bidrar alltså till att stärka banden även på 
partnerskapsnivå.  

En förståelse för kundrelationers förankring bidrar till förståelsen för hur 
lärande om kundrelationer sker i en B2B-organisation, samt hur kund-
orientering tar sig uttryck. Kundrelationers förankring kan påverka lärande-
processen både positivt och negativt. Positivt genom att förankring på 
individnivå ger möjlighet att interagera och på så sätt skapa kunskap om 
kundens förväntningar och krav, samtidigt som kundrelationen är relativt 
stabil i och med förankringen på partnerskapsnivå. Negativt genom att för 
starka personliga relationer kan försvåra för övriga individer att ta kontakt 
eftersom kunden föredrar interaktion med ”sin” revisor eller rådgivare.  

Beroende på hur kundrelationen förankras, framförallt på individnivå, kan 
en stark personlig förankring hos en individ, dvs. en dyadisk förankring 
bidra till, men också hindra etablering av, nya personliga relationer i B2B-
relationen vilket i förlängningen påverkar lärande. Kundrelationers 
förankring på individnivå påverkar lärande eftersom ju fler interaktions-
punkter, ju mer information och kunskap finns att dela vilket således 
påverkar lärande positivt. Ju mer information och kunskap som finns i en 
grupp tack vare nätverksrelationer, ju större krav på att kunskapsdelningen 
sker strukturerat, eftersom för mycket information kan bli komplicerat att 
dela. Den dyadiska relationen kan verka som en drivkraft för lärande, men 
bara om de enskilda individerna har en vilja och förmåga att dela kunskap.  
 
Den här studien visar att kundrelationers förankring är en viktig 
förutsättning för att lära om kundrelationer. I en B2B-kontext där 
förankringen på partnerskapsnivå, genom exempelvis kontrakt, är stabil ger 
det förutsättningar för både individuellt och organisatoriskt lärande. Den här 
studien visar att förankringen på individnivå är avgörande för hur lärande 
sker och hur kunskap skapas i grupper. Förankring genom en nätverks-
relation möjliggör för individer i en grupp att skapa relationsspecifik 
kunskap vilken är en förutsättning för att i gruppen förstå kundrelationens 
dynamik och utveckla kunskapen i gruppen. Den här studien visar också att 
all kunskap om en kundrelation inte kan explicitgöras och lagras i ett CRM-
system vilket är ett konkret bidrag till den existerande CRM-litteraturen. 
Däremot kan relationsspecifik kunskap abstraheras och delas i andra 
sammanhang, vilket genom återföring till andra delar av organisationer, 
bidrar till organisatoriskt lärande. Kundrelationers förankring kan också, 
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som diskuteras i nästa avsnitt, tillsammans med individer och gruppers 
förhållningssätt till uppdraget bidra till förståelsen för hur organisatoriska 
aspekter verkar som hinder eller drivkraft för lärande om kundrelationer. 

Förhållningssätt till uppdraget 

En annan organisatorisk aspekt som identifierades som betydelsefull för 
organisering för strategisk CRM är individers och gruppers förhållningssätt 
till uppdraget. Tre olika orienteringar identifierades, grupporientering, 
försäljningsorientering och relationsorientering. De olika orienteringarna 
visades i analysen förekomma mer eller mindre i samtliga grupper vilket 
bidrog till att forma gruppernas förhållningssätt. Orienteringarna är 
sammankopplade men beroende på hur de dominerar i grupperna bidrar de 
till lärande på olika sätt.  

Grupporienteringen skapar förutsättningar för lärande i grupper genom att 
den formar gruppers gemensamma praktik. Om grupporienteringen är svag 
utvecklas inte gruppen utan förblir en sammansättning av individer utan 
gemensam praktik, vilket oavsett försäljnings- eller relationsorientering 
innebär att vare sig utveckling eller lärande sker i någon större utsträckning. 

De andra två orienteringarna, försäljnings- och relationsorientering är mer 
relaterade till vilken typ av kunskap som skapas i den gemensamma 
praktiken och är delvis också tätare kopplad till individuella uppfattningar. 
Individer och grupper som är försäljningsorienterade arbetar individuellt, 
eller tillsammans, med målet att öka försäljningen så att mer intäkter kan 
skapas och fler projekt etableras. Relationsorienteringen karaktäriseras av 
ett annat fokus, nämligen kundrelationen och att hjälpa kunden. 
Relationsorienteringen kan leda till ökade försäljningsaktiviteter etc., men 
till skillnad från försäljningsorienteringen är intresset för kunden i fokus, 
snarare än försäljningsaktiviteter.  

De grupper där relationsorienteringen var den mest framträdande 
orienteringen formade lärande om kundrelationer på klientspecifik nivå, s.k. 
relationsspecifik kunskap. Det innebär att relationsorienteringen verkar som 
drivkraft för lärande om kundrelationer oavsett kombination. Däremot kan 
relationsorienteringen stagnera utvecklingen och initieringen av nya 
försäljningsaktiviteter om relationsorienteringen inte har en motsvarighet 
hos kunden.  

Försäljningsorienteringen å andra sidan skapade en annan typ av kunskap 
som mer kopplas till hanteringen av försäljningsaktiviteter i kundrelationen. 
Huruvida kunskapen är relationsspecifik eller handlar mer om hantering 
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bygger på hur mycket kontakt individer har med kunden. 
Försäljningsorienteringen kan hindra lärande om kundrelationer på 
klientspecifik nivå då arbetet kan bli individualistiskt och individernas ovilja 
att dela sin relationsspecifika kunskap medför att mötenas funktion som 
lärandearena inte uppnås. Försäljningsorienteringen kan dock vara en 
drivkraft för gruppens arbete om medlemmarna är överens om att 
försäljningsaktiviteter är fokus och de tillsammans arbetar med planering 
och genomförande av säljaktiviteter; lärandet handlar då istället om 
hantering av kundrelationer som efter interaktion med kunden kan bli 
relationsspecifik.  

Förhållningssättet till uppdraget kan verka som hinder eller drivkraft för 
lärande om kundrelationer beroende på hur de olika orienteringarna 
kombineras i grupperna. Kombinationen relationsorientering och grupp-
orientering visar sig verka som drivkraft för lärande om kundrelationer, 
medan kombinationen med grupp- och försäljnings-orientering kan verka 
som både hinder och drivkraft. En stark grupporientering tillsammans med 
en kombination av relations- och försäljningsorientering driver på 
lärandeprocessen, samt utvecklar verksamheten då individerna delar 
kunskap om exempelvis kundens förväntningar, för att kunna utveckla 
erbjudanden till kunden. Försäljnings- och relationsorientering driver också 
på lärandeprocessen så länge fokus på försäljning eller på kundrelationen 
syns i de beslut gruppen fattar.  

Kunskapen som skapas utifrån de identifierade förhållningssätten till 
uppdragen bidrar på olika sätt till en B2B-organisations arbete med CRM. 
Beroende på vilket syfte organisationen har med sin CRM-implementering, 
exempelvis om CRM ses som tekniska hjälpmedel som ska verka som 
säljstöd (jmf. teknologiorienterat perspektiv), eller om organisationen ser 
CRM som en tillämpning av sin relationsmarknadsföring (jmf organisations-
övergripande perspektiv), är försäljningsorienteringen eller relations-
orienteringen att föredra.  

Grupp- och teamsammansättning 

Grupp- och teamsammansättning har även i tidigare forskning visats vara 
en central aspekt i företags arbete med CRM. I sina studier visar flera 
forskare, som studerat implementering av CRM, att de anställda har en roll i 
att få CRM att fungera, även om studierna främst studerat medarbetarnas 
uppfattningar om, samt användning av CRM-system (Finnegan och Currie 
2010; Herhausen och Schögel 2013; Jayachandran et al 2005). Väl 
fungerande key-accountteam har i tidigare forskning visats bero av en 
formaliserad struktur, där individer sammansatta utifrån professionell 
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kompetens är centrala (Salojärvi et al 2010; Zupancic 2008). Samtliga 
grupper är formellt strukturerade även om sammansättningen av individer 
skiljer sig mellan dem. Att sammansättningen ser olika ut beror på vilket 
syfte och vilka mål företagsledningen har med grupperna. Formalisering av 
grupper, t.ex. genom att kommunicera syfte och mål till grupperna visar sig 
vara betydande för hur de formar sin gemensamma praktik och skapar 
förutsättningar för lärande. Resterande delar av organisationen behöver 
dock inkluderas i kommunikationen för att hela organisationen ska förstå 
varför grupperna formerats. Kommunikationen är viktig eftersom vissa 
individer känner att de slits mellan olika uppdrag, dvs. deras ordinarie 
arbetsuppgifter och key-accountarbetet.  

Eftersom lärande sker när individer delar kunskap och erfarenheter av 
exempelvis kundmöten är en genomtänkt och formaliserad grupp- och 
teamsammansättning något som kan verka som drivkraft för lärande. Det 
innebär att gruppernas sammansättning är en drivkraft för lärande. Den här 
studien visar att sammansättningen av individer och den formaliserade 
strukturen formar grupporientering.  

Gruppsammansättningen, kundrelationers förankring och förhållningssätt 
till uppdraget är nära sammankopplade och det kan därför vara svårt att 
avgöra hur var och en av dessa aspekter driver eller hindrar lärande. 
Sammansättning av grupper är enskilt en drivkraft för lärande medan 
kundrelationers förankring och förhållningssätt till uppdraget kan driva eller 
hindra lärande om kundrelationer på olika sätt, beroende på hur de olika 
orienteringarna kombineras och hur interaktionen med kunden ser ut. 
Kundrelationers förankring påverkar som ovan diskuterats också lärandet då 
förutsättningen för lärande kommer från individernas personliga relationer 
med kunden, samt deras vilja att dela med sig av den kunskap de fått i 
exempelvis kundmöten. Om inte grupp- och teamsammansättningen 
fungerar hindrar den lärande genom att individerna har olika 
förhållningssätt till uppdraget och att de inte lyckas forma en gemensam 
praktik, något som enligt Wenger et al (2002) är en förutsättning för 
lärande.  

IT-infrastruktur 

IT-infrastrukturen som tidigare forskning främst förknippat med IT-
baserade CRM-system, även om det bara är en del av en organisations IT-
infrastruktur, är identifierat som den andra centrala organisatoriska 
aspekten för lärande om kundrelationer och som bidrar till organisering för 
strategisk CRM. I den här avhandlingen handlar IT-infrastruktur om CRM-
systemet och hur de studerade gruppernas användning av CRM-systemet 
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hindrar eller driver lärande om kundrelationer. Användningen beror till stor 
del på två mekanismer, individernas attityder till användning och 
gruppernas upplevda nytta av användning, vilket delvis kan kopplas till det 
engagemang som tidigare forskare konstaterat central för användning av 
CRM (se t.ex. Maklan och Knox 2009). En positiv attityd till CRM-systemet 
är en förutsättning för att de överhuvudtaget ska öppna det för lagring av 
information. När det finns individer som inte varit inne i och därmed inte 
använder systemet, påverkas gruppens samlade uppfattning om nyttan med 
CRM-systemet negativt. De individuella attityderna handlar främst om hur 
insamling, lagring och hantering av information ska hanteras, samt hur 
CRM-systemet ska användas som stöd i gruppmötena. Attityderna präglas 
också av direktiven från ledningen och hierarkin i grupperna. I key-
accountteamen tar grupphierarkin sig uttryck genom att det ofta är 
teamledarens och driverns uppfattning som formar teamens attityd till och 
användning av CRM-systemet. Användningen av CRM-systemet påverkar 
dels de individer som har ett informationsövertag då de enklare förstår den 
lagrade informationen, dels påverkar den ledningens möjlighet att få en 
överblick över gruppers prestation. Hur användningen av CRM-systemet går 
till och vad som påverkar användandet är centralt för företag som arbetar 
med CRM. Den här studien visar att användning av CRM-systemet i en 
organisation påverkas både av individers och gruppers attityd till 
användningen, samt om grupperna ser någon påtaglig nytta av att i sitt 
arbete använda CRM-systemet som stöd för lagring av information.  

 
För att informationen som finns i CRM-systemet ska användas och på så sätt 
kunna bidra till lärande visar den här studien att informationen som lagras i 
CRM-systemet måste vara till nytta för gruppen. Den lagrade informationen 
i CRM-systemet möjliggör att individer kan skapa sig en egen uppfattning 
om informationen som de i interaktion med gruppmedlemmar kan utveckla 
till kunskap. Interaktionerna har stor betydelse för kunskapsutvecklingen 
tillsammans med information i CRM-systemet, givet att individerna är 
positiva till användning, samt att grupperna finner egennytta i 
användningen. För att uppleva nytta med CRM-systemet bör informationen 
som ska lagras explicitgöras i största möjliga mån. Om informationen 
explicitgörs görs den möjlig att tolka och använda för andra individer och 
grupper. Den mer relationsspecifika kunskapen kan på grund av sin art, dvs. 
att den är nära kopplad till en specifik kundrelation, inte explicitgöras på 
samma sätt för andra individer och grupper då de har bristande förståelse 
för och kunskap om de processer som pågår i en specifik kundrelation. 

CRM-system verkar som både hinder och drivkraft för lärande om 
kundrelationer. Den här studien visar att CRM-system hindrar 
organisatoriskt lärande när diskussionerna i organisationen handlar om 
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systemet överhuvudtaget ska användas mer än om hur det ska användas för 
att bidra till organisationen. CRM-systemet verkar istället som drivkraft för 
lärande när försäljningsaktiviteter och kartläggning av potentiella tjänste-
leveranser ska planeras. Om förståelsen för systemets nytta inte finns bland 
individer och grupper i organisationen innebär det att även nyttan med det 
övergripande CRM ifrågasätts eftersom CRM-systemet i sig ofta är den 
direkt påtagliga delen i implementering av CRM.  
 
Den här studien visar att CRM-systemet är mer användbart i arbete med 
försäljning till nya kunder än vid arbete med befintliga kunder exempelvis 
key-accountklienter. CRM-system bör anpassas efter information, typ av 
kundrelation, samt hur transparent informationen ska och kan vara i 
förhållande till sekretess och gällande regelverk. Ett CRM-system bör inte se 
likadant ut i en organisation beroende på exempelvis hur kundrelationerna 
ser ut. Således behövs en kombination av explicitgjord kunskap att lagra i 
CRM-systemet och en mer relationsspecifik kunskap som delas i enskilda 
grupper för att arbete med CRM i en B2B-organisation ska vara 
framgångsrikt och bidra till lärande om kundrelationer.  

Belöningssystem 

Den sista organisatoriska aspekten som identifierats är belöningssystemet, i 
den här studien uttryckt som tidsrapporteringssystem där samtliga 
medarbetare rapporterar sin tid. Systemet innebär att individer belönas dels 
baserat på individuella prestationer, dels på gruppens. Individer berörs olika 
av belöningssystemet beroende på att arbetsuppgifter skiljer sig åt. 
Arbetsuppgifter som rapporteras i ett tidsrapporteringssystem och inte 
tydligt kan härröras till en specifik uppgift eller en specifik klient är svåra att 
belöna på grund av belöningsstrukturen, som bygger på debiterbar tid. 
Ladva och Andrew (2014) menar att timdebitering är en problematisk aspekt 
för mindre erfarna medarbetare i revisions- och rådgivningsföretag och att 
en för strikt användning påverkar balansen i arbetet negativt, då individer 
tenderar att utföra mycket arbete som de inte direkt krediteras för. Därför 
behöver belöningssystem i en organisation anpassas efter rådande 
situationer och strukturella förutsättningar, t.ex. bör belöningssystem som 
syftar till att fungera som drivkrafter inte vara standardiserade, vilket även 
uppmärksammats i tidigare forskning (se t.ex. Yasin och Gomes 2010).  

Tidsrapporteringssystemet verkar som både hinder och drivkraft för 
individer och grupper. Individuellt fungerar tidsrapporteringssystemet som 
en drivkraft för den personliga utvecklingen, men försäljningsaktiviteterna 
som de förväntas genomföra inom rollen de har i sina grupper kan inte 
mätas genom tidsrapporteringssystemet. 
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Standardiserade belöningssystem och CRM-system leder till att grupper 
tenderar att anpassa sig efter hur de blir belönade. Anpassningen sker på två 
olika sätt. Den första handlar om den individuella belöningen där individer 
själva, utan att involvera kollegor, försöker sälja in och vara med i 
projektleveransen för att deras debiterade tid ska vara hög. Den andra 
handlar om hur grupper tenderar att prioritera enklare, mer genomförbara 
projekt då de uppmärksammas och beröms baserat på hur många planerade, 
pågående och genomförda projekt som rapporteras i CRM-systemet. Detta 
innebär att större och mer komplexa affärsmöjligheter som kräver mer tid 
och större arbetsinsats att sälja in till kunden ”faller mellan stolarna” och 
riskerar glömmas bort.  

7.1.2 Organisera för att möjliggöra lärande om kundrelationer  

Genom att identifiera hur kundrelationer förankras i en organisation kan 
lärande om kundrelationer bättre organiseras genom grupp-
sammansättningar, arbetssätt och tillvägagångssätt i försäljningsprocesser. I 
de fall där förankringen identifierats hindra utvecklings-, och/eller 
lärandeprocesserna eller, mer konkret, möjligheten till ökad försäljning kan 
åtgärder vidtas för att förändra förankringen, givet att det går i linje med 
kundens förväntningar och krav.  

Communities of practice är ett sätt för organisationer att möjliggöra lärande 
om kundrelationer. Flera av de studerade grupperna har identifierats som 
communities of practice, antingen strategiska CoP eller enligt den 
ursprungliga definitionen där domänen avgör om en CoP kan anses skapad. 
Analysen av de grupperna och de identifierade organisatoriska aspekterna 
visar att gruppers domän, i det här fallet relationsorienteringen, verkar som 
drivkraft för lärande om kundrelationer och skapar communities of practice. 
De grupper som både kan betraktas som strategiska CoP eller task forces 
utvecklar en domän som liknar de målbilder som gruppen fått av 
företagsledningen. Tidigare forskning visar att organisationer kan organisera 
strategiska CoP genom att vid gruppsammansättning tydligt kommunicera 
inte bara uppgifter och mål, utan också hur individer förväntas dela med sig 
av den kunskap som de kommer fram till i sitt arbete (Bolisano och Scarso 
2014). I den här studien har utifrån frågeställningen endast de grupper som 
är relationsorienterade definierats som CoP då dessa grupper skapar 
kunskap om kundrelationer, medan det i de andra grupperna snarare 
handlar om kunskap om hantering av kundrelationer.  

Den här studien visar att för att möjliggöra att organisatoriskt lärande sker i 
CoP behöver organisationer fatta beslut om vilken nivå CoP:n ska bidra till. 
Beroende på vem som ska dra nytta av kunskapen som skapas i CoP, om det 
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är enskilda grupper och avdelningar eller hela organisationen, behöver alltså 
kunskapen aggregeras från att vara klientspecifik, eller branschspecifik till 
en mer allmän nivå för att kunna komma alla medarbetare till gagn. Beslut 
om nivån får betydelse för hur individerna i CoP:n ska sättas samman, samt 
om exempelvis ett CRM-system ska användas för att lagra information.  

Förståelsen för och kunskap om kundrelationers dynamik kan fångas upp 
genom communities of practice, men huruvida kunskapen kommer 
organisationen till gagn beror delvis på hur företag organiserat för CoP, samt 
vilken kunskap som ansetts vara väsentlig att fånga i dem.  

7.2 Organisering för strategisk CRM 

Organisering för strategisk CRM handlar om att ta hänsyn till såväl IT-
infrastruktur som organisatoriska aspekter, men framför allt att analysera 
samspelet mellan dem. Den här avhandlingen bidrar till CRM-litteraturen 
genom skapa förståelse för hur en B2B-organisation organiserar för 
strategisk CRM. B2B-organisationer lär om kundrelationer på olika sätt, 
vilket kan innebära att organisatoriska aspekter verkar både som hinder och 
drivkrafter för lärande om kundrelationer i organisationer. Studien visar att 
CRM-system och belöningssystem är aspekter som, beroende på samspelet 
med andra organisatoriska aspekter såsom kundrelationers förankring, 
gruppers sammansättning och dessas förhållningssätt till uppdraget, verkar 
antingen som drivkrafter eller hinder.  

IT-infrastrukturen, alltså själva CRM-systemet och belöningssystemet är ofta 
standardiserade i organisationer vilket innebär att IT- och belönings-
strukturen ser likadan ut oavsett vilken typ av kundrelation, vilket syfte och 
vilka arbetsuppgifter som finns i organisationen. Den här studien visar att 
standardiserade lösningar för hela organisationen inte fungerar eftersom 
kunder, kundrelationer och uppdrag är heterogena och därför behöver egna 
anpassningar för att lärande ska uppstå. CRM-systemet och belönings-
systemet har identifierats både som hinder och drivkraft för lärande om 
kundrelationer. Det är därför centralt att organisera IT-infrastrukturen så 
den är anpassad och därmed kan verka som drivkraft i hela organisationen.  

I CRM-litteraturen har även personal uppmärksammats som en viktig 
organisatorisk aspekt att beakta (se t.ex. Finnegan och Currie 2010; 
Jayachandran et al 2005). Till skillnad mot Law et al (2013) som i sin studie 
inte kan visa att gruppkultur påverkar hur CRM uppfattas i organisationer 
visar den här studien att grupp- och teamsammansättning, tillsammans med 
förhållningssättet till uppdraget (vilket kan jämföras med grupp- och 
organisationskultur) och hur kundrelationer förankras påverkar och formar 
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lärande om kundrelationer (jmf. Finnegan och Currie 2010). Således är 
medarbetarna, hur grupper och team organiseras och vilka uppgifter 
grupperna tilldelas en viktig aspekt när det gäller CRM i en B2B-
organisation. Förhållningssätt till uppdraget, hur kundrelationer förankras 
och grupp- och teamsammansättningar är avgörande organisatoriska 
aspekter som kan kopplas till personalen och som har stor betydelse för 
lärande om kundrelationer.  
 
Individers kontakt med kunder genom interaktion och deras attityd till 
arbete med CRM formar gruppers utveckling. Dessutom formar 
interaktionerna hur kunskap om kunder skapas i en organisation. Tidigare 
forskning visar att positiva uppfattningar om CRM i en organisation ofta kan 
kopplas till de individer som har personliga relationer med kunden och 
känner en upplevd nytta med användningen (Herhausen och Schögel 2013; 
Law et al 2013). Ur den här studien kan liknande slutsatser dras där 
kundrelationer förankrade genom nätverksrelationer leder till att 
relationsspecifik kunskap skapas i grupper. I den här avhandlingen har jag 
analyserat lärandeprocessen (dvs. hur individer i interaktion delar och 
skapar kunskap) inspirerad av Nonakas (1994) SECI-modell som visar hur 
individer i interaktion delar kunskap och som enligt Hislop (2013) integrerar 
ett objektbaserat och ett processbaserat perspektiv på kunskap har jag 
kunnat visa hur individer i grupper bidrar till organisatoriskt lärande.  
 
Genom att integrera kunskap och lärande med CRM i den här studien bidrar 
studien till CRM-litteraturen vars fokus varit på CRM-system och 
information, men där lärandet inte diskuterats. Denna integrering är central 
eftersom kundrelationer byggs upp och är beroende av interaktioner, oavsett 
om det handlar om B2B- eller B2C-relationer, samtidigt som kundrelationer 
ofta beskrivs som unika i sin karaktär eftersom de beror av individer.  
 
Att organisera för strategisk CRM handlar alltså om att organisera för och 
hantera en strategi som innehåller flertalet processer som i sin tur måste 
vara i linje med strategin. Jag har därför analyserat hur kunskap delas 
mellan individer och grupper och hur organisationen kan möjliggöra för 
individers och gruppers lärande genom communities of practice. På ett 
övergripande plan handlar CRM om att genom implementering av teknik 
och relevanta organisatoriska förändringar skapa en på samma gång bred 
och djup förståelse för företagets kundrelationer för att kunna skapa värde 
för kunder och för andra intressenter (se t.ex. Payne och Frow 2005). För att 
visa på hur detta kan göras behöver organisationer kunna hantera 
förutsättningar och sätta mål för lärande om kundrelationer. 
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Lärande om kundrelationer är nära kopplat till kundrelationers dynamik 
eftersom enskilda händelser, episoder och sekvenser kan leda till 
förändringar i kundrelationen och bidra till lärandet (jmf. Holmlund 2004). 
Den här studien visar att om kunskap om förändringar i kundrelationer 
delas i en CoP kan det bidra till att organisationen lär och skapar nya rutiner, 
en förståelse för hur kundrelationer förändras och samtidigt kunna fånga 
information, samt skapa förståelse för kundrelationers dynamik. Ett bidrag 
ges också till RM-litteraturen eftersom CoP i den här studien visar sig kunna 
underlätta lärande om kundrelationer. Detta är användbart för att förstå 
kundrelationers dynamik, något som flera forskare försökt förstå och 
förklara i förhållande till vilka aspekter som påverkar dynamiken (se t.ex. 
Chou och Zolkiewski 2012; Renström 2014). 

7.2.1 CRM – att utveckla relationsminne 
Den här avhandlingen bidrar till CRM-litteraturen genom att diskutera och 
utveckla Storbacka och Lehtinens (2000) beskrivning av relationsminne. 
Storbacka och Lehtinen (2000) beskriver relationsminnet som tvådelat, där 
det organisatoriska minnet är explicitgjord kunskap som är möjlig att lagra i 
ett CRM-system. Det personliga minnet handlar om den kunskap som 
individer skapar i interaktion med kunder, vilken enligt Storbacka och 
Lehtinen (2000) bör hanteras så den också kan explicitgöras för att komma 
organisationen till nytta.  
 

 
Figur 13 Fyra olika delar av relationsminne, utvecklad utifrån Storbacka 

och Lehtinen (2000). 

I figur 13 ovan illustreras relationsminnet på liknande sätt som Storbacka 
och Lehtinen (2000) beskriver det i de två översta nivåerna. I den här 
utvecklade modellen presenterar jag utifrån analysen relationsspecifik och 
relationsgenerisk kunskap i både det personliga och organisationsminnet. 
Den här studien bidrar till CRM-litteraturen genom att visa hur relations-
specifik och relationsgenerisk kunskap i både det personliga minnet och 
organisationsminnet kan delas för att öka förståelsen för kund-relationers 
dynamik.  
 
Den relationsspecifika kunskapen i det personliga minnet definierar jag i 
linje med Ballantyne (2004) som kundnära kunskap. Den relationsspecifika 
kunskapen handlar om en specifik kund, de interaktioner som sker och hur 
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de affärer som genomförs med kunden ter sig i detalj. I analysen syns denna 
kunskap främst hos de individer som har personligt förankrade kund-
relationer. Den relationsspecifika kunskapen kan vara både svår att dela och 
ibland också svår för en mottagare att förstå. Svårigheten att dela 
relationsspecifik kunskap ligger i att den kan vara svår att uttrycka på ett sätt 
så att en mottagare som inte har erfarenheter av interaktion med kunden 
kan förstå. Därför kan den relationsspecifika kunskapen liknas vid den tysta 
kunskapen som Nonaka (1994) beskriver som komplex och svår att tolka och 
uttrycka. Ett konkret exempel på relationsspecifik kunskap är de sociala och 
känslomässiga band som bygger en personlig dyadisk relation och som 
identifierats ha betydelse för lärande om kundrelationer eftersom de 
interaktioner som förutsätter relationen möjliggör för individer att lära 
gemensamt.  
 
Den relationsgeneriska kunskapen i det personliga minnet är mer generell 
än den relationsspecifika. Den relationsgeneriska kunskapen definierar jag 
som kunskap som delas av individer i grupper eller communities of practice. 
Ett konkret exempel från Revisionsbyrån på delning av relationsgenerisk 
kunskap är den kunskap, om kundmöten och hantering av dessa på ett mer 
generellt plan, som individer delar i grupp- och teammöten och i de formella 
nätverken16. Ju närmare kundrelationen individerna är, desto mer 
relationsspecifik kan kunskapen vara. Relationsgenerisk kunskap skapas 
både i teammötena och i de formella nätverken. Den relationsgeneriska 
kunskapen som delas i de formella nätverken är mer generell eftersom 
individerna i dessa nätverk inte arbetar med samma klient. 
 
Att CRM-system har potential att lagra stora mängder information är 
välkänt och tidigare har jag argumenterat för att CRM-systemet bör ses som 
den organisatoriska delen av relationsminnet. Den relationsspecifika 
kunskapen i organisationsminnet är kunskap som går att hantera och lagra i 
CRM-systemet. De två kunskapskategorier som tillhör organisationsminnet 
är mer generella jämfört med de två kategorierna i det personliga minnet. 
Det innebär att relationsspecifik kunskap i organisationsminnet är sådan 
kunskap som grupper eller individer explicitgör och lagrar i CRM-systemet 
och som av exempelvis sekretesskäl eller restriktioner i CRM-systemets 
transparens inte når andra grupper, eller att den inte är relevant för andra 
grupper att ta del av. Den relationsgeneriska kunskapen i det organisatoriska 
minnet är å andra sidan den typ av kunskap som lagras i CRM-systemet, 
eller på andra ställen i organisationen. Ett konkret exempel på sådan 

                                                             
16 Driver- och koordinatornätverken, samt till viss del också förtroendegruppmötena och 
kvartalsmötena i KA-gruppen. 
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relationsgenerisk kunskap är nedskrivna och dokumenterade best practices, 
försäljningsrapporter eller branschinformation.  

7.3 Praktiska rekommendationer - CRM bortom IT-
infrastrukturen 

För revisions- och rådgivningsföretag har de ovan identifierade 
organisatoriska aspekterna betydelse för organisering för CRM. Finnegan 
och Currie (2010) argumenterar att CRM och de organisatoriska aspekterna 
måste samspela vilket tydligt visar sig även i den här studien och illustreras 
bäst i fallet med KA-gruppen där teamen formades samtidigt som CRM-
systemet implementerades. Således bör, redan innan CRM-systemet rent 
operativt implementeras, individer och grupper i organisationen analyseras. 
Företagsledningen bör kommunicera med medarbetare och ge dem 
möjligheter att tillsammans diskutera och komma överens om hur de ska 
lagra och använda informationen i CRM-systemet. Det innebär att tid och 
resurser måste investeras på att kommunicera syftena med, samt hur de 
förväntar sig att användningen ska ske innan och under 
implementeringsfasen. Företagsledare behöver också uppmärksamma de 
olikheter som finns i organisationen i kommunikationen av hur de vill att 
CRM-systemet ska användas, vilket visats i slutsatserna om kundrelationers 
förankring och förhållningssätt till uppdraget. 
 
CRM-systemet fyller en viktig funktion som plattform för lagring av 
information, exempelvis statistik, försäljningssiffror och eventuella 
kontaktuppgifter, och genomförda möten med klienten. Dessutom är CRM-
systemet en distributionskanal för explicitgjord relationsgenerisk kunskap 
vilket utgör ett komplement till de fysiska arenorna. Det är dock centralt att 
företagsledare vid implementering av CRM kommunicerar vikten av att 
denna information lagras och varför den ska lagras för att undvika missnöje 
bland medarbetarna. För mer komplex kundinformation, exempelvis 
innehållet i diskussioner i grupper eller med kunden, visar studien att 
gemensamma fysiska arenor, exempelvis formella möten, avrapporteringar 
eller seminarier där individer kan interagera fungerar bättre. Den här 
studien visar att den relationsspecifika och den relationsgeneriska 
kunskapen i organisations-minnet ofta lagras i CRM-systemet och är till 
nytta i möten. Kombinationen av fysiska arenor för lärande och ett CRM-
system som används av medarbetare kan öka förståelsen för CRM. För att 
åstadkomma förståelsen bör företagsledare involvera de berörda 
medarbetarna tidigt i planerings- och implementeringsarbetet för att få 
insikter och därmed möjlighet att synkronisera medarbetarnas förväntningar 
med ledningens krav.  
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Sammansättning av grupper och team har en avgörande betydelse för 
lärande om kundrelationer. Om syftet är att åstadkomma organisatoriskt 
lärande bör individer som har liknande attityder till användning av CRM-
systemet sättas samman i team. Väl sammansatta grupper underlättar 
gruppens eller gruppernas tolkning av uppdraget, vilket den här studien 
visat är centralt för hur lärande i grupper sker. Organiseringen av grupperna 
bör ske i samråd med de individer som förankrar kundrelationen på 
individnivå, då det är dessa som har mest kunskap om kundrelationen, dvs. 
en relationsspecifik kunskap. Genom att organiseringen sker i samråd med 
de involverade grupperna eller individerna tas hänsyn till de organisatoriska 
aspekter som identifierats i den här studien, nämligen medarbetarna och de 
interna processer (där ordinarie arbetssätt och sammansättning av grupper 
ses över) som påverkar användningen av CRM.  
 
En annan praktisk implikation som framkommer av slutsatserna från den 
här studien handlar om vikten av att anpassa CRM för olika delar av 
organisationen. Därför behöver strukturella förutsättningar anpassas för de 
grupper där företagsledningen vill underlätta för lärande om kundrelationer.  
 
Belöningssystemet, ofta baserade på tidsrapporteringssystem och debiterbar 
tid (se t.ex. Ladva och Andrew 2014) med individuella belöningar verkar som 
individuell drivkraft i medarbetares dagliga arbete. Vid organisering av 
grupper som gemensamt förväntas bidra till resultat utanför ordinarie 
arbetsuppgifter visar den här studien att problem uppkommer. De krav och 
förväntningar som ställs på en grupp måste antingen införlivas med den 
individuella belöningen, eller så behöver belöningen av gruppen återspeglas i 
individers egen belöning. Individuella belöningssystem som baseras på 
debiterbar tid verkar enligt analyserna från den här studien både som hinder 
och drivkrafter för lärande om kundrelationer. Det är dock viktigt att 
företagsledare funderar på hur aktiviteter som inte direkt går att härröras till 
en kund eller ett pågående projekt kan rapporteras och på så sätt bli en del 
av belöningssystemet.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Resultaten från den här avhandlingen visar på möjligheter för fortsatt 
forskning inom CRM-området. Nedan presenteras tre förslag som kan öka 
förståelsen för hur organisationer arbetar med CRM för att lära om 
kundrelationer, hur lärande om kundrelationer tar sig uttryck i olika 
kontexter.  
 
Det första förslaget handlar om att utvidga fokus till att studera hela B2B-
relationen. En studie som omfattar hela den dyadiska kundrelationen skulle 
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belysa hur kunskap delas mellan köpande och säljande organisation och ge 
möjlighet att kunna analysera hur B2B-organisationer lär sig om 
kundrelationer utifrån två involverade organisationers perspektiv. Att 
studera både kundens och det säljande företagets perspektiv skulle 
ytterligare belysa hur kundrelationers förankring påverkar och påverkas av 
en B2B-organisations arbete med CRM för lärande om kundrelationer och 
öka förståelsen för relationen mellan säljande och köpande företag. Eftersom 
B2B-relationer innefattar flera individer både från köpande och säljande 
parts sida, skulle det utifrån ett lärandeperspektiv vara en intressant ansats 
att studera hur communities of practice skapas i hela B2B-nätverket. 
Strategiska CoP utifrån ett sådant perspektiv, skulle i utgångsläget kunna, 
men inte nödvändigtvis, kräva större insatser av de inblandade individerna, 
beroende på exempelvis kundrelationens förankring, samt att 
företagsledningen inte har direkt möjlighet att påverka sammansättning av 
individer från den andra parten.  
 
Det andra förslaget på fortsatt forskning handlar om att förflytta fokus från 
key-accountteamen till de grupper av individer som genomför själva 
tjänsteleveransen. I det empiriska material som ligger till grund för denna 
studie så beskriver key-accountteammedlemmarna själva tjänsteleveransen 
(och de grupper som levererar tjänsten) ofta i termer av projekt. Projekten 
består av en eller ett par medlemmar från key-accountteamen och 
kompletteras med specialister från organisationen, samt representanter från 
kunden. Ser vi till litteratur med fokus på projekt så har det redan tidigare 
uppmärksammats att lärande och kunskapsdelning mellan olika projekt är 
utmanande (se t.ex. Hartmann och Dorée 2015). Lärande är en utmaning på 
grund av att projektgrupper splittras när projekten tar slut och nya 
medlemmar tillkommer vid nästa projekt, samt även på grund av att 
kundinteraktionen sällan ser likadan ut i kommande projekt. I förlängningen 
innebär det att CoP, som i den här avhandlingen visat sig vara centrala för 
lärande om kundrelationer är svåra att etablera som en integrerad del av 
projektgrupperna. Denna utmaning har tidigare exempelvis observerats av 
Lindkvist (2005) som menar att projektgrupper ”endast” kan bilda så kallade 
”collectivity-of-practice” (ClP), dvs. en mer löst kopplad typ av samarbete. 
Detta innebär således även en potentiell utmaning vad gäller arbetet med 
CRM för att lära mellan projektgrupperna. Baserat på Lindkvists (2005) vore 
det därför av intresse att studera vilka hinder och drivkrafter som finns för 
lärande om kundrelationer i projektteam och i förhållande till collectivity-of-
practice (ClP). En sådan studie skulle inte bara vara givande för revisions- 
och rådgivningsbyråers arbete med sina kundrelationer utan även öka 
förståelse av hur mer temporära organisationsformer (som projekt) kan 
arbeta med CRM.  
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Det tredje förslaget är både teoretiskt och metodologiskt och handlar om att 
flera en- eller flerfallsstudier bör genomföras. I den här avhandlingen har jag 
haft möjlighet att studera en revisions- och rådgivningsbyrå i detalj vilket 
givit möjlighet att över tid förstå hur arbete med CRM går till i en B2B-
organisation. Fler fallstudier, som visar hur CRM används i olika kontexter 
har efterfrågats i tidigare forskning (se t.ex. Coltman et al 2011; Garrido-
Moreno och Padilla-Meléndez 2011; Garrido-Moreno et al 2014; Herhausen 
och Schögel 2013; Maggon och Chaudhry 2015) och ytterligare fler behövs 
för att förstå hur CRM används på olika sätt i olika kontexter och branscher. 
För att utveckla förståelse behöver fler studier om olika organisationers 
arbete med CRM genomföras med en kvalitativ ansats för att undersöka hur 
organisatoriska aspekter och risken för organisatorisk standardisering tar sig 
uttryck och hanteras i andra kontexter, vilket är något som Meadows och 
Dibb (2012) efterfrågat för att hitta mönster och i förlängningen kunna finna 
lämpliga organisatoriska aspekter att testa kvantitativt.  

7.5 Kvalitetskriterier  

I det här avsnittet diskuterar jag hur kvaliteten i den genomförda studien, 
analysen av resultaten och slutsatserna kan bedömas. Jag vill med detta visa 
hur såväl enskilda delar som helheten kan bedömas av en utomstående 
granskare eller en person som på något sätt är intresserad av studiens 
innehåll och tillvägagångssätt. Johansson Lindfors (1997) menar att en 
sådan bedömning kan göras genom att förhålla sig till och använda så 
kallade sanningskriterier. För kvalitativa studier som avser att teorigenerera, 
att förklara eller explorativt undersöka, kan inte de sanningskriterier som 
används vid kvantitativa studier, som ofta handlar om att mäta, verifiera, 
validera, eller generera generella resultat användas (Johansson Lindfors 
1997). I detta avsnitt använder jag begreppen giltighet, intersubjektivitet, 
praktisk användbarhet och överförbarhet för att bedöma min studie. De tre 
första kriterierna används för att bedöma trovärdigheten och rimligheten i 
den här studien, överförbarheten diskuterar hur slutsatser och teoretiska 
bidrag kan överföras till andra kontexter.  

7.5.1 Giltighet 

Giltighet handlar om att det material som samlas in är tillräckligt 
omfattande för att kunna besvara de med studien uppsatta målen (för en 
mer omfattande förklaring se t.ex. Lincoln och Guba 1985). Johansson 
Lindfors (1997) menar att det är viktigt att använda flera olika källor för 
information för att kunna upptäcka skillnader eller för att på olika sätt få 
möjlighet till flera infallsvinklar på det adresserade problemet. I 
diskussioner kring giltighet framförs ofta begreppen teoretisk mättnad och 
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krediterbarhet. Den teoretiska mättnaden, som innebär att material ska 
fortsätta samlas in till dess att inga ytterligare insikter uppkommer, är svår, 
för att inte säga omöjlig, att uppnå (Johansson Lindfors 1997). 
Krediterbarheten, som också avser att bedöma giltighet och även har likheter 
med intersubjektivitetsbegreppet, handlar om att rättfärdiga de 
konstruktioner som gjorts i en studie, vilket exempelvis kan vara modeller 
som beskriver eller analyserar resultat, till den studerade kontexten och att 
de tolkningar som gjorts ska kunna accepteras av utomstående (Johansson 
Lindfors 1997). Beskrivningen av de subjekt som studeras får inte väsentligt 
avvika från informanternas verklighet. Bedömningen av giltighet kan därför 
anses ha likheter med äkthetskritiken som diskuterades i avsnitt 3.8.3, dvs. 
avvägningen huruvida de genomförda observationerna är äkta eller fiktiva.  
 
På grund av dels forskningsetiska skäl, dels det krav på Revisionsbyråns 
anonymitet som reglerats i sekretessavtalet, har jag inte kunnat vara 
transparent och tydlig med framställan av Revisionsbyråns, kontorens och 
informanternas riktiga namn. Transparensen är givet den här studiens syfte 
dock inte central då mina slutsatser inte endast besvarar frågeställningar 
intressanta för Revisionsbyrån utan syftesformuleringarna, som lyder ”… en 
B2B-organisation…” och ”… revisions- och rådgivningsföretag…” kan gälla 
för fler kontexter. Dessutom har jag prioriterat informanternas skydd vilket 
jag tidigare argumenterat för i avsnitt 3.7.4. Enligt min bedömning har 
begränsningen i transparens inte gjort att giltigheten i analysen och de 
identifierade teman (de organisatoriska aspekterna) försämrats eftersom 
syftet med studien inte varit att beskriva just den här specifika revisions- och 
rådgivningsbyråns lärande om kundrelationer, även om den utgjort 
kontexten för min studie.  
 
För att bedöma huruvida en studies giltighet är godtagbar används vanligen 
begreppet triangulering. I avsnitt 3.7 beskrevs hur jag genom användning av 
flera insamlingsverktyg, observationer, intervjuer och interna dokument, 
försökte nå giltighet i min studie, genom att med olika metodologiska 
verktyg studera Revisionsbyråns arbete med CRM för att lära om sina 
kundrelationer. De olika insamlingsmetoderna bidrog också till 
intersubjektiviteten eftersom insamlingsmetoderna möjliggjorde att jag 
kunde studera det jag avsåg. Den bild som observationerna, intervjuerna och 
de insamlade dokumenten givit kan anses bidra till intersubjektiviteten 
genom att den samlade bilden av den studerade kontexten blivit mer 
nyanserad än om jag bara använt en källa.  
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7.5.2 Intersubjektivitet  

Intersubjektivitet är ett begrepp som bland annat innefattar aspekter som 
diskuterats i avsnitt 3.7.4, ”överväganden om individskydd”. 
Intersubjektivitet förklaras av Johansson Lindfors (1997) som forskarens 
förhållande till den studerade verkligheten och bedömningen av 
intersubjektivitet handlar om att de tolkningar som görs i en studie ska 
accepteras av informanter och anses rimliga och relevanta vid bedömning av 
utomstående, exempelvis andra forskare. Intersubjektiviteten i den här 
studien har utvärderats på tre huvudsakliga sätt.  
 
För det första, kopplat till de forskningsetiska övervägandena, har jag genom 
att erbjuda informanterna att läsa de transkriberade intervjuerna, 
möjliggjort för intersubjektivitet även om endast ett fåtal informanter valde 
att läsa transkriptionerna efter intervjuerna och ingen av dem återkom med 
kommentarer eller feedback. Därför är det svårt att helt avgöra om den 
första delen av intersubjektivitet kan anses uppfylld.  
 
För det andra har intersubjektivitet uppnåtts genom återföringen, i form av 
de återkommande avrapporteringar och seminarier, jag givit till Revisions-
byrån. Återföringen har konkret inneburit att jag vid två formella tillfällen 
vid Huvudkontoret genomfört avrapportering med inbjudna chefer och 
medarbetare. En avrapportering skedde i form av en workshop efter den 
avslutade datainsamlingen och en avslutande presentation, som inkluderade 
slutsatserna, för de ansvariga cheferna för KA-gruppen och förtroende-
satsningen, samt Revisionsbyråns CRM-ansvarig. På Lokalkontoret har jag 
haft återkommande möten med mina kontaktpersoner under data-
insamlingen och en avrapportering är i planeringsfasen och ska ske när 
avhandlingen är färdigställd och publicerad. Feedback från seminarierna och 
avrapporteringarna har givit mig bekräftelse på att analysen och 
slutsatserna, som dock i avrapporteringarna var anpassade och mer 
praktiskt orienterade, var relevanta utifrån informanternas perspektiv. 
Återföringen av resultaten till de involverade informanterna och den 
feedback jag fick gör alltså att den andra delen av intersubjektivitet kan 
anses uppfylld.  
 
För det tredje har intersubjektivitet uppnåtts genom att Ingrid, min 
huvudsakliga kontaktperson, innan publicering läst igenom de delar av 
avhandlingen som varit särskilt relevanta för Revisionsbyrån. Genom att 
Ingrid läste och hade kommentarer på innehållet har jag som tidigare 
beskrivit uppnått nyttjandekravet, som också reglerades genom sekretess-
avtalet. Genom Ingrids kommentarer har också intersubjektiviteten, dvs. att 
jag beskrivit Revisionsbyrån på ett rimligt sätt, stärkts då detaljer exempelvis 
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om organisationsstrukturen kunnat förtydligas eller korrigeras för att ge en 
så korrekt bild som möjligt.  
 
Emellertid kan intersubjektivitetsbegreppet i relation till den studerade 
kontexten delvis kritiseras. Det finns en generell kritik i metodlitteraturen 
om problem med intersubjektivitet, nämligen informanters reaktion på de 
tolkningar av deras verklighet som gjorts. Johansson Lindfors (1997) menar 
att oavsett positiv eller negativ feedback kan forskaren endast lita på sin egen 
bedömning ifråga om intersubjektiviteten är uppnådd.  

7.5.4 Praktisk användbarhet 

Praktisk användbarhet handlar enligt Johansson Lindfors (1997) om den 
från studien genererade teorin kan tillämpas av andra individer eller 
organisationer än de den är utvecklad för. Eftersom den här studien 
genomförts som en del av Umeå universitets företagsforskarskola, har det 
däremot funnits ett kontinuerligt intresse från Revisionsbyrån både för 
forskningsprocessen och de analyser och resultat som kommit ut under 
genomförandet av studien.  

7.5.3 Överförbarhet 
Det sista sanningskriteriet som diskuteras är överförbarhet. Överförbarheten 
handlar om hur slutsatser och genererade teorier är överförbara på liknande 
situationer (Johansson Lindfors 1997). Skillnaden mellan överförbarhet och 
praktisk användbarhet handlar alltså om att de teoretiska implikationerna 
ska kunna användas i, eller som utgångspunkt för, andra studier och att 
resultat och slutsatser är överförbara till andra kontexter. 
 
Den här studien bidrar till förståelsen för ”hur en B2B-organisation 
organiserar för strategisk CRM” och besvarar frågan ”hur arbetar en B2B-
organisation med CRM för att lära om sina kundrelationer?”. Eftersom 
kontexten är revisions- och rådgivningsbranschen kan det antas att 
resultaten är applicerbara för andra företag än det studerade i den 
branschen. Slutsatserna och bidragen från den här avhandlingen är 
beskrivna på ett sätt så de är möjliga att överföra till andra kontexter samt ta 
som utgångspunkter för kommande studier.  
 
I den här avhandlingen har jag beskrivit en kontext där kundrelationers 
förankring, förhållningssätt till uppdraget, grupp- och team-
sammansättning, IT-infrastruktur och belöningssystem identifierats som 
centrala organisatoriska aspekter för användning av CRM. De identifierade 
aspekterna har visat sig verka både som hinder och drivkrafter för lärande 
om kundrelationer beroende på hur de kombineras och hur relationen till 
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kunden ser ut. Ett viktigt och möjligen överförbart bidrag är att olika typer 
av kundrelationer kräver olika typer av organisering för och användning av 
CRM för att lära om kundrelationer. Om liknande förutsättningar finns, 
vilket möjligen kan antas, i andra revisions- och rådgivningsorganisationer 
eller B2B-organisationer kan det finnas en viss överförbarhet i de teoretiska 
implikationerna. Sådana förutsättningar skulle exempelvis kunna vara att 
det finns en variation av olika typer av kunder, där de största till storlek och 
omsättning kategoriseras som key-accounts och vanligtvis organiseras från 
ett huvudkontor. Dessutom kan slutsatserna ses som överförbara, eller bidra 
till förståelsen för organisering av strategisk CRM i andra typer av B2B-
kontexter.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide  

Inledningsvis berättar jag om intervjuförfarandet och ber återigen om 
tillåtelse för att spela in, samt erbjuder genomläsning av transkriberat 
material. Jag berättar också om hur jag anonymiserar informanten och dess 
arbetsgrupp, samt hur jag ämnar använda materialet. Jag berättar att det 
bara är jag som lyssnar på ljudfilerna och att transkriptionerna kodas direkt, 
så att informanternas namn inte syns i transkriptionerna. Betonar att det 
inte är fokus på detaljer i enskilda affärer eller projekt, utan de övergripande 
händelseförloppen.  

Del 1: Inledning 
 
• Berätta om din bakgrund 
• Nuvarande och tidigare arbetsuppgifter 
• Key-accountteamet/säljgruppen/förtroendegruppen  

- När kom du med?  
- Hur gick det till?  
- Vem ställde frågan?  

Del 2: Kundrelationer 

Uppföljning på varje av frågorna. Tanken är inte att ställa alla frågorna, utan 
se de som hållpunkter som jag är intresserad av att få svar på. 

• Hur ser du på kundrelationer?  
- Beskriv en bra kundrelation  
- Är de viktiga?  
- Vad är din uppfattning om kundrelationer i ditt arbete? 
- ”Vem” är kunden? (för att får svar om klientorganisationen eller 

personen) 
# Vad karaktäriserar en god kundrelation? 
# Hur förbereda för kundmöte?  
# Vad diskuteras på kundmöten?  
# Utmaningen med kundmöten? Hur är det att träffa kunden? 

(Första gången, efter ett tag) 
# Vad är målsättningen? (beroende på ovan). 
# Vad tar du med dig från ett kundmöte?  
# Hur delas informationen?  
# Hur tar du hand om informationen efter kundmötet? 

(Användning av CRM-systemet? Andra lagringsalternativ?)  
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Del 3: Rollen i teamet:  

Dessa frågor är tänkta fånga hur individerna, beroende på roll arbetar i 
teamet/gruppen, samt hur de ordinarie arbetsuppgifterna balanseras och 
kombineras med den givna rollen.  

• Hur tycker du arbetet i teamet fungerar? 
# Hur fungerar teamarbetet? 
# Hur skulle du beskriva ett teammöte? Vad diskuteras?  
# Beskriv din roll i teamet (för att kunna jämföra med 

styrdokumenten).  
# Sammansättningen av teamet (andra affärsområden) 
# Key-accountstrukturen? Hur passar teamarbetet in?  
# Användning av CRM-systemet?  
# Problem med teammötena?  
# Samarbete med teammedlemmarna (beror av vilken roll 

personen har).  
# Hur ser du på belöning i key-accountteamen?  

Del 4: Lärande om kundrelationer 

Frågorna avser att fånga lärandeprocessen. Både hur de enskilda individerna 
anser de lär sig, samt om och isåfall hur de använder grupperna/teamen för 
att lära sig, eller dela med sig av kunskap till andra. Hur används CRM-
systemet för lärande?  

Edit: Frågorna besvaras till stor del redan i ”rollen i teamet”. Stäm av dessa 
under intervjuerna.  

 
# Hur får du kunskap om kundrelationer/Hur lär du dig om 

kundrelationen?  
# Öppenhet för att dela information med kollegor/teammedlemmar? 
# Hur delas kunskap i teamen? 
# Avrapporteringen? Hur ser du på den?  
# Hur mycket använder du CRM-systemet?  
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