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Abstract 
 
In a global world the closest competitors are not more than a mouse-click away from 
potential customers. Therefore the need for superior marketing has become 
elementary for most companies. Salespeople want their customers to stay with the 
company and the need for attaining new ones has dramatically increased.  
 
This is the main reason why a new market with IT-systems support and with functions 
especially aimed for target-marketing, has evolved. These systems are called CRM-
systems, where CRM stand for “customer relationship management”. Many 
organizations feel an urge to implement these kinds of systems in its own 
organization. The knowledge and competence in what kind of organizational changes 
this implementation means, is often low. This can eventually result in no profit or 
success.        
 
The aim of this thesis is from a system science point of view, to show consultants who 
implement a CRM-system for their customers, what they should think about during 
this process. Problems and obstacles which can occur in different implementation 
phases will be documented as well. 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
 
I en global värld där närmaste konkurrenten bara är ett musklick bort från den 
potentiella kunden är behovet av att kunna marknadsföra på ett bra sätt elementärt. 
Försäljaren vill behålla befintliga kunder inom företaget och behovet av att göra sig 
hörd har ökat betydligt.  
 
Detta har bidragit till att en ny marknad vuxit fram med stöd från informationssystem 
med funktioner som tillhandahåller möjligheten att rikta sin marknadsföring mot en 
speciell kund. Systemen kallas CRM-system, CRM står för Customer Relationship  
Management. Många större organisationer känner behovet av att införa denna typ av 
system i den egna organisationen. Kompetensen och insikten om vilka förändringar 
ett CRM-system innebär för organisationen är ofta mycket låg och införandet 
resulterar ofta i utebliven framgång.  
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett systemutvecklingsperspektiv påvisa vad en 
konsult/utvecklare av CRM-system bör ta i beaktande vid denna typ av 
systeminförande i en organisation. De problem och hinder som kan uppstå i de olika 
faserna av införandet skall också kartläggas.   
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
E-handel och Internet har bidragit till att affärsvärlden ständigt förändras.  Många 
praktiska hinder försvinner i och med den globalisering och frihet som uppstått till 
följd av detta. Konkurrensen ökar och även betydelsen av att kunna locka till sig nya 
kunder och behålla sina gamla. En marknadsförares önskan är att kunna rikta in sig på 
den individuella kunden istället för att marknadsföra sig mot flera. En långsiktlig 
relation önskas upprättas med kunden och samtidigt ta bort de mellanhänder 
marknadsförare annars kanske använder sig av (Brown, 2000). ”Customer 
Relationship Management”, CRM, kan möjliggöra detta. 
 
När ett företag jobbar med CRM menas det att data samlas in för att sedan plockas ut 
som relevant information om företagets kunder utifrån ett antal datalager eller 
databaser som CRM-systemet interagerar med. Ett datalager möjliggör insamling av 
data, lagring, integrering, hämtning och analys av all slags information för ett företag 
(Inmon, 1994). Ett CRM-system kan implementeras på ett redan befintligt datalager, 
det kan implementeras samtidigt som ett datalager eller som ett eget system utan 
förbindelser med datalager.  
 
Trots att denna avancerade typ av informationsteknologi bidragit till stora 
affärsfördelar så som marknadsföring mot ett större antal kunder samt förenklat just 
denna process (Swift, 2001), så är inte området helt oproblematiskt.  
 
”Att implementera ett CRM-system på ett framgångsrikt sätt i ett stort företag är en 
ytterst svår sak att göra” säger Michael Maoz som är analytiker vid Gartner Group 
research (Dignan, 2002). En annan av Gartners undersökningar visar att hälften av 
alla CRM-projekt misslyckas eftersom att systemet inte kunnat levereras i tid efter 
förväntade kostnader. I och med detta uppnås inte heller förväntade affärsfördelar som 
systemet är tänkt ska kunna generera (ibid).  
 
Dessa citat och undersökningar väckte intresse hos oss och därför har vi valt att belysa 
just denna företeelse som ligger till grund för dessa påståenden. 
 
I CRM-världen talar man ofta om implementering av systemet vilket då även 
innefattar det planeringsarbete som utförs innan systemet introduceras i företaget och 
även efter. Inom systemutveckling innebär implementering enbart den fas när 
systemet installeras i företaget. Vi kommer av denna anledning använda oss av termen 
”införande” för att inte skapa oklarheter, och enbart använda termen 
”implementering” när systemet införs fysiskt i organisationen.  
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1.2 Forskningsfråga 
 
Vilka problem och hinder kan uppstå under ett CRM-systeminförande och hur ska 
konsulten hantera dessa? 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att kunna erhålla en överskådlig bild av hur ett CRM-
systeminförande hanteras. Vi vill kartlägga vilka problem och hinder som kan uppstå 
under införandet, samt i vilket specifikt skede dessa kan infinna sig. 
 
 
1.4 Avgränsning 
 
Fokus ligger på problem, hinder och hänsynstaganden snarare än möjligheter som kan 
uppnås med hjälp av införandet av detta system. Vår empiriska avgränsning innebär 
att vi endast intervjuat större företag inom den privata sektorn beroende på att vi anser 
att dessa är de företag som har störst behov av ett CRM-system. Vi kommer inte 
heller att behandla systemutvecklingsmodeller för egenutveckling av system.  
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2. Teori  
 
2.1 CRM  
 
Customer Relationship Management  (CRM), är till en början en marknadsföringsterm 
som uppstått för att skapa bra kundrelationer mellan ett företag och dess kunder. Detta 
är dock en ganska ytlig bild av CRM och nedan kommer vi att förklara mer ingående 
vad detta innebär. 
 
I en värld som ständigt är i förändring finns i dagsläget inget som kan kallas för en 
typisk standardkund. Detta leder till att företag kan ha stora problem med att hålla 
kvar sina kunder och även att skaffa nya eftersom att dessa hela tiden strävar efter 
bästa service, det billigaste priset eller en mycket specifik produkt. I dagslägets 
rådande konkurrens är en kund något väldigt flyktigt eftersom att han/hon har ett 
flertal konkurrerande företag att vända sig till när han/hon vill införskaffa en produkt 
eller tjänst. Detta gör att företag på något sätt måste hålla kvar sina kunder inom den 
egna produktlinjen eftersom att det är en dyrbar process att skaffa nya. Kostnaden för 
att knyta an en ny kund till företaget kan kosta runt sex gånger mer än att se till att 
hålla kvar de kunder som redan finns (Dyche, 2002).  
 
Detta har lett till att företagare har ett behov av att skapa en lojalitet hos kunden som 
resulterar i att den stannar inom företaget och inte går till en konkurrent.  En bra 
upplevelse måste helt enkelt skapas.  Kunden köper inte bara en produkt, de köper 
även en upplevelse i form av kundsupport, kundtillfredställelse eller kundmottagande. 
Det är i detta läge som behovet av CRM infinner sig. Målet med CRM är: 
 
 ”To recognize and treat each customer as an individual” (Dyché, s.7, 2002) 
 
För att nå detta mål bör intressant data om kunden samlas in, något som kan ske på 
många olika sätt.  Ett vanligt sätt är när en kund handlar något med sitt kundkort så 
registreras all information om de varor eller tjänster som den införskaffar. Detta är ett 
mycket omfattande arbete och kräver ett speciellt system för att hantera all data. Detta 
arbete sker med hjälp av ett databehandlingssystem, även kallat CRM-system. 
 
CRM-systemet är ett anpassningsbart standardsystem som förser ett företag med 
hjälpmedel och metoder för att förstärka den individuella kundens upplevelse så att de 
blir kunder för livet. CRM innebär också att hela företaget får en enhetlig bild av 
kunden och bidrar även till god hantering av nuvarande och potentiella kunders behov 
bättre än innan (Greenberg, 2001).   
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2.1.1 CRM-processen 
 

 
 
Figur 1: CRM-processen (Dyché, 2002) 
 
CRM-systemet beskrivs som ett anpassningsbart standardsystem och som en slags 
infrastruktur som förser företag med möjligheter att skapa bra kundrelationer. Denna 
figur beskriver hur CRM-systemet fungerar i företaget. Detta kallas för CRM-
processen. Konsulten strävar efter att kunna sälja/utveckla ett bra system för kunden. 
Kunden behöver ett bra system för att få denna process att fungera.  
 
Detta är en kontinuerlig process som förstärks allt eftersom och fler och bättre 
kundrelationer skapas. När kunden som skall införa detta system förstår att CRM är 
en pågående process, förstår den också att detta är en långsiktlig satsning. Förr var det 
viktigt att nå ut till så många som möjligt och alla kunder behandlades lika, som om 
de hade samma behov och viljor. Denna figur visar på hur data samlas in om kunden 
allt efter att den interagerar med företaget. På detta sätt skapas en bild av den 
individuella kunden med individuella behov. Kunddata som samlas in är exempelvis 
vilka frågor kunden ställer när den ringer företagets kundservice eller vilka typer av 
produkter den brukar handla, något som kan upptäckas genom att exempelvis titta på 
det kunden handlar med kundkort. Sedan används insamlad data för att kunna anpassa 
kommunikation, erbjudanden och interaktion efter varje individuell kund (Dyché, 
2002).   
 
Det finns många begrepp som uppstår när denna företeelse studeras, men de är viktiga 
att särskilja. Dessa begrepp är bland annat datalager, CRM och ”business 
intelligence”. Det sistnämnda uppstår när ett datalager utnyttjas för att undersöka hur 
företaget presterar. Här ingår också CRM. Skillnaden mellan dessa är dock ganska 
distinkta eftersom CRM används på ett annat sätt. Detta betyder att när ”business 
intelligence” praktiseras så kan syftet vara att plocka fram alla kunder ur datalagret 
som har handlat mer än åtta tröjor av företaget under året. När CRM praktiseras 
skickas däremot ett e-post erbjudande till alla kunder som har handlat över åtta tröjor 
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under året. Skillnaden är att CRM utför en interaktion med kunden efter att 
information tillförts (ibid). 
 
 
2.2 Standardsystem 
 
Ett standardsystem är ett program (eller flera som hänger samman), som har 
utvecklats för att kunna användas i många olika verksamheter. Oftast utvecklas dessa 
av en maskinleverantör eller ett programvaruhus. Trots att ett standardsystem skall 
införas i en verksamhet så betyder inte detta att betydelsen av systemutveckling 
försvinner (Andersen, 1994).  
 
Standardsystem ses som ett alternativ till egenutvecklade system och finns inom de 
flesta företagsområden, exempelvis inom ekonomi, kontorsfunktioner och 
personaladministration. Det finns många anledningar till att ett företag väljer att köpa 
ett standardsystem. Detta kan vara att det finns standardsystem som innehåller de 
specifika funktioner företaget önskar, eller att behovet är akut och därför finns inte 
heller tid att hinna egenutveckla ett system. Egenutveckling kan dessutom vara väldigt 
dyrt (Axelsson/Ortman, 1990).  
 
 
2.2.1 Livscykelmodellen vid införande av standardsystem 
 
Livscykelmodellen (Andersen, 1994) representerar ett visst sätt att se på 
systemutveckling. Något som denna modell betonar vikten av är att användare 
analyserar fram önskemål med systemet. Den förklarar hur skedet innan och efter 
installeringen av systemet ser ut. Livscykelmodellen finns som ett hjälpmedel både 
när det gäller egenutveckling av sys tem samt när man vill införa ett standardsystem i 
den egna verksamheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Livscykelmodellen vid anskaffning av standardsystem (Andersen, 1994) 
 
 
I förändringsanalysfasen belyses verksamhetsproblem och möjligheter precis som vid 
egenutveckling av system. Mycket tid bör läggas ner på detta skede eftersom att det 
påverkar resten av införandearbetet. Här ska nuläget beskrivas samt önskad situation. 
En slags önskelista eller en lista över förändringsbehov kanske utvecklas. 
Förändringsbehov och alternativa åtgärder beskrivs. Här bestäms också vidare 
utvecklingsarbete. 
 

Analys 
Anpassning 
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Val av  standard-
system 
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och drift 

Implementering Avveckling 
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I fasen när standardsystemet skall väljas finns det flera sätt att komma fram till vilket 
som passar bäst för verksamheten. Då beskrivs olika standardsystem och jämförs med 
de önskemål verksamheten har.   
 
Den gräns som sedan finns mellan val av standardsystem och anpassningen av detta är 
flytande. Detta betyder att anpassningsarbetet inte är beroende av att ett specifikt 
standardsystem redan valts. Här tas delar av standardsystemet som inte behövs bort, 
och själva anpassningsarbetet börjar. Detta innebär att de funktioner som är 
dokumenterade som önskemål på systemet, jämförs med standardsystemets moduler. 
Här bestäms vilka delar som kan accepteras i standardsystemet och som inte behöver 
förändras, men köpande part bör också fundera på om de kan tänja på sina krav. 
Anpassningsarbetet som skall göras kommer att bestämmas genom förhandlingar 
mellan leverantör och den som köper systemet. Efter dessa slutförhandlingar måste 
köparen bestämma vad den ska göra för anpassningar, detta kan betyda att den egna 
verksamheten också anpassas.        
 
Implementeringsfasen innebär att systemet startas, att det tas i bruk helt enkelt. Nya 
systemet och manuella rutiner införs. Här bör både användare och experter delta. 
Detta skede innebär det utvecklingsarbetet är slut.    
 
Fasen Förvaltning och drift innebär att systemet underhålls, förbättras och korrigeras 
om så behövs. Här levererar användare och systemerare erfarenhetsmaterial. Det 
dagliga användandet av systemet ingår i denna fas och om det upptäcks att systemet 
inte blev som önskat, att det inte kan lösa de problem som skulle kunna lösas genom 
detta, bör analysarbetet granskas igen.   
 
Fasen Avveckling innebär att systemet helt enkelt avvecklas i företaget. 
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2.3 CRM-systemets utvecklingsfaser 
 
Även det mest enkla CRM-system måste följa något tillvägagångssätt när detta skall 
föras in i företaget. Här bör arbetet ske med hjälp av ett inkrementellt förfarande, när 
nya funktioner delas ut då och då. De som utvecklar dessa funktioner måste ha en 
förståelse för företagets allmänna affärskrav.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: CRM-systemets utvecklingsfaser (Dyché, 2002) 
 
 
2.3.1 Affärsplanering 
 
Den svåraste delen av införandearbetet är planeringsarbetet. Detta arbete består 
mycket av beskrivningar av hur verksamheten ser ut. Dessa frågor hanteras sedan 
efter prioritet, det viktigaste prioriteras först (Dyché, 2002).  
 
Trots att det är ett standardsystem som skall införas kan inte kartläggningsprocesser 
förbises.  Det innebär inte heller att man slipper den inledande modelleringen som 
även sker vid egenutveckling. Företaget som skall införa detta system måste titta på 
om standardsystemet kommer att kunna fungera och samverka med företagets andra 
system. Företag bör tänka på att både standardsystemet och organisationen 
förmodligen behöver förändras. De personer i verksamheten som är involverade i 
införandet ska börja med att titta på vilken effekt systemet kommer att ha på 
försäljningen, om det är tänkt att service eller produkter ska få bättre kvalitet eller vad 
som kommer att underlättas för personalen i och med detta systeminförande 
(Axelsson/Ortman, 1990).     
 
Införandet av ett CRM-system innebär förändringar kring organisationsstruktur, 
organisationskultur, strategi och teknologi och företaget som skall införa detta måste 
ärligt fråga sig om de är redo för sådana förändringar. I förberedelsen bör kunden 
uttala vad systemet kommer att betyda för företaget. Det är inte ovanligt att kunden 
som inför detta system misslyckas med detta och då uppstår även en svårighet att 
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uttala en strategi. Komplexiteten av detta system brukar ofta underskattas. Det kan ta 
lång tid som kund att komma på vad som verkligen ska kunna utföras med systemet, 
men om stor tyngd läggs på en ordentlig kartläggning kommer ändå tid och pengar 
sparas in i slutändan (Imhoff/Loftis/Geiger, 2001).  
 
Andersen (1994) menar att köparen lätt kan hamna i ett beroendeförhållande till sin 
standardsystemleverantör, om den inte har de rätta kunskaperna gällande systemet. 
Därför är det viktigt att köparen vet vilka frågor som ska ställas till konsulten och de 
krav som finns på systemet. Köparens position måste vara stark i denna situation och 
de måste ha leverantörens syn på utvecklingen av standardsystem.  
 
Ett annat misstag brukar vara att inte lyckas definiera vad framgång med systemet 
kommer att betyda eller veta när utsatta mål är uppnådda. Detta betyder att tydliga 
mål skall ställas, och inte bara vara övergripande som exempelvis att kundlojaliteten 
skall öka. Det ska vara mer detaljerade än så och något uttalat som exempelvis skulle 
kunna vara ökad ”cross-selling (se ordlista)”(Imhoff/Loftis/Geiger, 2001).  
 
Den strategi som ligger bakom själva införandet är av stor betydelse. Det är dock inte 
enkelt att definiera vilka problem systemet ska kunna lösa eftersom att dessa ofta är 
mindre strukturerade problem. CRM är dock mest kostnadseffektivt när ett specifikt 
och tydligt uttalat problem skall lösas (Swift, 2001).  
 
För att kunna skapa en tillmötesgående CRM-organisationskultur så måste 
förmodligen organisationen centraliseras eftersom att en samordnad kundhantering 
bör råda genom hela organisationen. Detta kan vara svårt att uppnå med en 
decentraliserad organisation. Om det inte finns en drivkraft hos företaget att dela på 
kundinformation finns det egentligen inte heller ett behov av ett kundfokuserat 
system.  Tyvärr finns det inget svar på hur den ideala organisationsstrukturen för en 
införande av CRM ska se ut, det kan i alla fall konstateras att organisationen bör 
sträva efter att kunna dra nytta av gemensam information (Inhoff/Loftis/Geiger, 
2001).  
 
En ändamålsenlig CRM-kultur är av stor betydelse då ett införande ska ske, och att 
förändringen ses som positiv. Om resten av organisationen som inte är insatt i IT-
frågor haft dåliga erfarenheter kring tidigare större förändringar, exempelvis att de 
upplevt många uppsägningar, kan det bli problematiskt att införa systemet och ett nytt 
sätt att tänka. Har inte organisationen goda erfarenheter av större förändringar som 
tidigare skett, kommer de förmodligen tro att denna förändring innebär samma 
problem som tidigare (ibid).  
 
I denna fas bör kostnader av systeminförandet fastställas och på vilket sätt detta kan 
generera ROI, ”Return of investment” (se ordlista). Det är lätt att tro att den enda 
kostnad som kommer att uppstå är mjukvaran som installeras, men så är absolut inte 
fallet. Det kostar också att utbilda personal, att integrera det nya systemet med de 
gamla, att anpassa systemet efter hur kunden vill ha det och att göra systemet till en 
del av företagets nätverk. Det har visat sig att detta kan kosta fyra gånger så mycket 
som det kostar att köpa själva mjukvaran. Experter menar också att hälften av alla 
CRM-införanden rinner ut i sanden på grund av detta (Vaas, 2002). Det är dock 
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utvecklarens ansvar att se till att håller sig till den kostnadsram som är lagd eftersom 
att detta kommer att drabba användaren som betalar för systemet (Andersen, 1994).  
 
De beskrivningsdokument som genereras ur denna fas ska redan nu delges ledningen 
så att dessa personer uppnår konsensus och förstår vad detta kommer att förändra och 
innebära. Är inte ledningen positiva till förändringen kommer inte ett CRM-system 
kunna införas eftersom att dessa individer är den avgörande faktorn när omfattande 
förändringar skall ske i ett företag. Därför krävs det att de verkligen känner till vad 
CRM är och vilka möjligheter detta skulle kunna innebära. Kommer inte hela 
företaget förstå sig på denna kundfokuserade affärsstrategi kommer de heller aldrig att 
kunna ta sig bort från den traditionella produktfokusering som råder i många företag. 
Då finns det inte heller någon mening i att implementera ett CRM-system (ibid).    
 
Det kan uppstå problem när det gäller förhållanden mellan verklighet och en 
beskrivning av den. Detta beskrivningsarbete kan bero på personen i frågas 
referensram och kunskapen den har om just den situation som beskrivs. En 
beskrivning är inte identisk med den verklighet som beskrivs och ibland kan det te sig 
så att den som förmedlar beskrivningen gör denna felaktig på grund av personligt  
intresse. För att den som tar emot beskrivningarna ska förstå sändaren måste dessa två 
ha samma referensramar inom detta område (Andersen, 1994).    
 
 
2.3.2 Arkitektur/design 
 
Arkitektur och designfasen är ofta något som kan vara tidskrävande men väl värt att 
grundligt gå igenom. Det är här företagsprocesser som finns definieras och vilken typ 
av arbete CRM-systemet ska stödja. Det finns två elementära frågor som ska ställas i 
denna fas; vilken teknologi och vilka processer som finns i dagsläget och som 
kommer att påverkas av CRM, och vad som kommer att behövas utöver det som 
redan finns för att CRM ska fungera. Här prioriteras även arbetet efter vilka krav som 
är viktigast att uppfylla (Dyché, 2002). Systemutvecklaren ska nu börja rita upp 
kopplingar mellan de olika systemen som ska kunna integreras med CRM-systemet. 
Systemen kanske måste kunna byta data mellan varandra eller dela data, detta bör nu 
tas i beaktning.  
 
För att kunna ta kloka kundbeslut, vilket är syftet med detta system och för att kunna 
få en enad bild av kunden i hela organisationen, är det viktigt att systemet integreras 
med andra system där information finns. Om en viktig källa förbises så kan också 
poängen med systemet försvinna. Att hitta, samla och integrera data är ett avgörande 
arbete för att ett CRM-system ska göra nytta. Allt eftersom nya funktioner läggs till i 
systemet så uppstår det också nya krav på data. Det kan exempelvis vara att 
information från företagsundersökningar skall beblandas med information om den 
specifika kunden. Vilken specifik data som ska samlas måste då beaktas samt vad som 
kommer att visas på skärmen. Denna fas innebär förberedelse och planering så att 
systemet bland annat ska kunna integreras med gamla system.  Det är inte enkelt att 
integrera data från företagets olika befintliga källor (Dyché, 2002).  
 
Att införa ett CRM-system som är mycket kundfokuserat, innebär att systemet inte 
kan införas som ett vanligt traditionellt system. Vanliga hinder som kan uppstå 
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gällande resurser eller den tekniska kunskapen är inte det enda som kan uppstå, det 
finns även andra aspekter att ta i beaktning som till exempel de externa källor som 
systemet kommer att ta del av. Full medvetenhet måste finnas kring de mer specifika 
tekniska problem som kan uppkomma (Inhoff/Loftis/Geiger, 2001).  
 
 
2.3.2.1 Företagsprocesser 
 
I denna fas bör kravinsamling ske och detta innebär att alla som ska använda systemet 
intervjuas. Detta kan uppenbarligen variera tidsmässigt beroende på hur många 
personer detta innefattar samt hur specifika och komplicerade användarnas krav är. 
Under denna fas bör även det gamla systemet undersökas, både tekniskt och 
funktionellt. Det är mycket som skall tas hänsyn till under denna fas eftersom att 
chansen nu finns att ändra företagets processer, det är bra att analysera vad som tycks 
varit bra eller dåligt och om något nu ska ändras. Det viktigaste är att systemet 
utvecklas så att det uppfyller de krav köparen vill att det ska uppfylla. De flesta 
”CRM-paket” brukar vara relativt flexibla, men ibland har negativ kritik framförts att 
viss CRM-mjukvara gjort att företagets företagsprocesser tvingats anpassas efter 
mjukvaran och inte tvärtom (Greenberg, 2001).  
 
Enligt Andersen (1994) kan en viss begränsning av olika alternativa standardsystem 
göra att köparen tappar motivationen att utföra ett bra planeringsarbete. Köparen kan 
lätt tänka att det inte finns något betydelse med att göra detta eftersom att det ändå 
inte finns mycket att välja på. Det som dock måste betonas är att standardsystemet 
kommer att kunna anpassas och då uppstår också vikten i planeringsarbetet.  
 
Ett vanligt misstag hos kund och konsult är när företagsprocesser inte förbättras innan 
systemet implementeras. Det är viktigt att denna förbättring sker utifrån ett 
kundperspektiv och inte ur ett tekniskt perspektiv. Programmet kan dock inte utföra 
detta arbete men kan däremot automatisera och formalisera processerna som ska 
förbättras. Det mänskliga arbetet är centralt i detta fall. Det är inte ovanligt att kunden 
först nu ser vilka företagsprocesser som finns i företaget eftersom att dessa inte 
kartlagts tidigare (Dyché, 2002). 
 
Varför det också är viktigt att veta vilka företagsprocesser som skall förbättras är om 
företaget ska implementera ett datalager samtidigt som CRM-systemet. Datalagret 
kommer alltså att innehålla företagsinformation som CRM-systemet kan använda sig 
av genom att sammankoppla detta med kundinformation. Den ideala situationen i 
detta fall vore att skapa ett datalager efter att  krav på systemet fastställts, eftersom att 
CRM-systemet också drabbas av hur datalagret är uppbyggd. Tyvärr brukar 
databasstrukturen konstrueras innan önskningar av systemet uttalats. Det brukar också 
vara så att konsulten som ska implementera systemet begriper sig på en viss typ av 
design och fortsätter med detta genom alla systeminföranden den utför (Dyché, 2002). 
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2.3.3 Val av teknologi 
 
Enligt Greenberg (2001) så kan förberedelser inför införandet tidsmässigt variera, för 
vissa kan det ta några veckor för andra flera månader. Att välja mjukvara kan vara en 
svårighet eftersom att det ständigt kommer nya varianter.  
 
För att veta om företaget kommer att kunna använda sig av gemensam 
kundinformation så bör den teknologi som ska installeras ifrågasättas, om den 
exempelvis kommer att kunna identifiera duplikationer av data eller data som är 
beroende av varandra. Här bör också kunden titta på om olika projekt kommer att 
kunna kombineras, kompletteras och kanske samarbeta (Imhoff/Loftis/Geiger, 2001). 
 
Andersen (1994) menar att användare inte behöver eller ska ha något ansvar över 
valet av tekniska lösningar. Med teknisk lösning menas vad som ska göras manuellt 
och vad som skall göras med dator. Detta är utvecklarens ansvar. Användaren ska 
dock redogöra vad systemet ska kunna göra för att uppfylla befintliga krav.   
 
Vid val av mjukvara finns det ett antal goda råd att följa och kriterier att tänka på 
(Greenberg, 2001):  
 

- Mjukvaran ska ha möjligheten att kunna anpassas och justeras rent 
storleksmässigt 

- Det ska innehålla flexibla verktyg 
- Systemet skall vara kompatibelt med Internet och med företagets gamla 

system 
- Tankar bör ägnas åt hur den tekniska supporten ska se ut under införandet men 

även efteråt, så om uppgraderingssupport finns 
- Det bör framgå om det finns andra komplementmoduler att bör läggas till om 

behovet senare finns  
 
Det är bra om verksamheten utvidgar sina egna mål efter det standardsystem som 
skall införas i organisationen för att man skall kunna möta detta på bästa sätt. 
Systemet kan faktiskt effektivisera i verksamheten och det kan innebära att det 
innehåller fler möjligheter än man innan trodde skulle finnas (Andersen, 1994). 
 
 
2.3.4 Utveckling 
 
Nu börjar arbetet med själva utvecklingen av systemet efter att mjukvara valts och nu 
skall systemets funktioner anpassas. Detta arbete utgår ifrån tidigare kartlagda 
processer som denna teknologi skall behandla.  
 
Denna fas kan upplevas ganska teknisk och här kanske databasdesign utförs, data 
kanske tvättas och integreras med de andra systemen det skall samarbeta med. Här är 
det viktigt att kunden involveras och testar teknologin. Kunden ska nu förmedla om 
något vill förbättras eller om utformningen ser bra ut. Detta förfarande innebär ett 
iterativt arbetssätt, det blir en slags iterativ prototyping. Prototypen skapas för att 
kunna kartlägga vilka funktioner som systemet kommer att innehålla för kunden. På 
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detta sätt kan kundtillfredsställelse uppnås eftersom att kundens behov visuellt ritas 
upp. I och med kundens medverkan ger detta konsulten direkt feedback på hur kunden 
upplever detta (Dyché, 2002).  
 
Detta är ett slags test och kallas för ”beta-test”. Detta utförs av de personer som 
egentligen inte har tekniska roller i det köpande företaget men som trots detta förstår 
sig på teknik. Ju mer erfarenhet dessa testpersoner har desto bättre eftersom att de nu 
ska försöka se om det finns avvikelser någonstans i systemet som inte ska finnas där 
när införandet förklaras som färdig. Dessa personer kallas superanvändare. Den miljö 
som skapas för denna testning ska finnas på sidan av det verkliga systemet så att det 
inte kraschar (Greenberg, 2001). 
  
Det är väldigt viktigt att kunden medverkar under hela anpassningsprocessen. Denna 
fas innebär det faktiska arbetet som programmerarna/systemerarna ska utföra och kan 
av många anledningar dra ut på tiden. Det kan bero på att tekniska problem som 
egentligen inte är relaterade till själva införandet uppkommer, och det kan råda stor 
komplexitet när det gäller arbetsflöden, funktioner och användargränssnitt. Projektets 
storlek kan givetvis påverka den tid det tar att utföra detta arbete samt om 
arbetsflöden och regler måste ändras vid anpassningen efter kunden. Det sistnämnda 
kan bero på att ett bra planeringsarbete inte utfördes från början (ibid). 
 
Enligt Andersen (1994) är nackdelar med standardsystem bland annat att de bara 
uppfyller vissa av företagets behov, att de kan vara svåra att anpassa, att 
verksamheten måste anpassas efter systemet och inte tvärtom. Den köpande 
verksamheten kan också bli beroende av standardsystemleverantören. Det kan till och 
med vara så att verksamheten inte anpassar systemet alls utan själva anpassar sig av 
det. Detta är dock något som upplevs som negativt hos användarna.     
 
 
2.3.5 Leverans  
 
Nu levereras det framtagna systemet. Oftast ses inte det nya systemet som något som 
står för sig självt utan brukar fungera som ett supplement för de övriga systemen. I 
detta skede behövs ständigt kommunikation mellan involverade parter. Nu utbildas 
även personal och systemets innebörd sprids ut inom företaget så att de ska kunna dra 
största möjliga nytta av systemet (Dyché, 2002).  
 
Denna utbildning av anställda brukar normalt sett ta någon dag och kan ske på olika 
nivåer. Först utbildas de som ska använda sig av systemet för att få en riktig grund att 
stå på. Sedan utbildas den personal som sedan ska lära resten av interna anställda om 
hur systemet funkar. Deras kunskap om systemet bör utnyttjas eftersom att dessa 
också varit involverade under projektets gång.  Dessa personer kommer sen att 
fungera som en slags intern support (Greenberg, 2000). 
 
 
2.3.6 Utvärdering 
 
Nu är det dags att utvärdera systemet, därav pilen i figuren som går tillbaka till första 
fasen (se figur 3). En utvärdering av arbetet bör ske för att kunna förfina de krav som 
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finns. Det kan vara väldigt svårt att mäta om införandet lyckats eller inte. Systemet 
skall nu utvärderas och testas för att se om problem som från början definierades är 
lösta (Dyché, 2002). De krav som ställts på systemet belyses igen för att se om de 
uppfyllts, om inte skall detta korrigeras. 
 
 
2.4 Betydelsen av användarmedverkan under hela införandet 
 
Under alla utvecklingsfaser är det viktigt att det finns en stor användarmedverkan 
(Greenberg, 2001). Det är ett vanligt misstag att utvecklare och det köpande företagets 
ledning inte klarar av att hantera anställdas förväntningar av systemet. Detta beror på 
att de anställdas användning av systemet inte ligger lika mycket i fokus som 
utveckling av systemet och planeringen gör. Därför är det mycket viktigt att 
användarna följer med under utvecklingens gång så att de inte är främmande för vad 
som sedan ska implementeras. I början är det även viktigt att tänka på att inte 
misslyckas att kommunicera CRM-konceptet till hela företaget. CRM är en pågående 
process som betyder att desto bättre det används, desto mer framgång kommer det att 
generera. Därför är det bra att internt i organisationen förmå de anställda att engagera 
sig i systemet. Efter ett tag när personalen märker hur bra det fungerar så kommer 
systemet att marknadsföra sig själv, men det behövs en liten knuff i början (Dyché, 
2002).  
 
Andersen (1994) menar att det nödvändigtvis inte behöver vara så att ledning och 
anställda befinner sig på samma nivå när det gäller användandet av systemet. Detta 
kan bero på att införandet innebär att arbetstillfällen som de anställda vill behålla 
plockas bort.   
 
Det är viktigt att låta användaren vara involverad under mitten av införandearbetet 
och inte bara i början och slutet, detta är något som konsulten vanligtvis brukar missa. 
Detta är tiden då själva införandet sker och detta en kritisk period. Här ska 
slutanvändaren utvärdera data och de affärsregler införandet utgått från samt förmedla 
om de är nöjda eller inte (Dyché, 2002). Det behövs en ständig kommunikation 
mellan konsult och köpare. System måste utvecklas under aktiv medverkan från 
användaren, dessa ska också ha inflytande som kan leda till beslut (Andersen, 1994).    
 
 
2.5 Medvetenhet genom hela organisationen 
 
Om inte hela företaget vet syftet med systemet kan det bli så att ledningen och 
marknadsförare som inte har någon riktig inblick i IT-avdelningen, bara sitter och 
väntar på att de ska få information som ska ge dem ett bra underlag till kundbeslut. 
IT-avdelningen vet kanske inte i sin tur  vilka företagsprocesser som behövs förbättras 
eller vilka mål som önskas uppnå med systemet överhuvudtaget. Det slutar med att de 
bara samlar in data från olika källor och samtidigt försöker klura ut vad ledningen vill 
ha. Detta kan vara förödande för företaget eftersom att informationen i slutändan inte 
blir den rätta (Imhoff/Loftis/Geiger, 2001).  
 
Goda relationer bör upprätthållas inom företaget vid och innan införandet av systemet, 
även över de organisatoriska gränserna. De flesta bör förstå sig på vad tekniken 
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innebär när ett sådant system införs. Datalager och CRM är system som inte styrs av 
någon viss vetenskap eller disciplin och består inte heller av några tydliga riktlinjer 
eller regler. Det är därför viktigt att det finns ett nära samband mellan företagsstrategi 
och på det sätt teknologin används (Swift, 2001). 
 
 
2.6 Beräkning av tidsåtgång 
 
Enligt Dyché (2002) är det många IT- införanden som inte lyckas på grund av att 
tidsåtgång inte kunnat beräknas. Det är därför viktigt att ta hänsyn till många aspekter 
som exempelvis kan vara att tänka på vilken teknologi som ska användas, hur 
komplex den kan vara och vilka kunskaper som kommer att behövas när detta skall 
göras. Ett realistiskt mål kan vara att försöka definiera första utkastet av när systemet 
kan levereras. 

 
 

2.7 CRM som ett ständigt utvecklingsarbete 
 
Ett CRM-system kan inte införas och utvecklas som om det vore ett projekt med en 
början och ett slut. CRM är en process som i princip aldrig tar slut eftersom att det 
alltid kommer att finnas ett behov av att öka systemets funktionalitet utifrån företagets 
ökade krav. Det brukar nämligen vara vanligt att utvecklingskostnader efter det att 
systemet förs in underskattas. Framgångarna går inte att mäta med detta system 
genom att exempelvis titta på antalet transaktioner, som kan göras med vissa andra 
traditionella system. Fördelar som uppnås med CRM kommer när anställda hanterar 
det rätt och när befintliga företagsprocesser förbättrats (Dyché, 2002). De mål som 
satts upp för systemet är ganska svåra att kvantifiera. Kundservice och effektivitet 
inom försäljning går inte att mätas på ett enkelt sätt (Dignan, 2002).  
 
 
2.7.1 Integrering av data 
 
Det är inte bra att underskatta betydelsen av integrering av data med CRM-systemet 
från olika ställen i företaget. Detta kan utgöra skillnaden mellan succé och fiasko 
gällande det slutgiltiga kundbeslutet. Tyvärr ter det sig inte ens så att den bästa CRM-
mjukvaran kan erbjuda ett enkelt och smidigt sätt att integrera företagets data med 
detta. Kunden bör dock tala med konsulten om problemet i fråga så att de på bästa sätt 
kan ladda över data i datalagret för att all information  kan kunna nyttjas även i 
framtiden (Dyché, 2002).  
 
 
2.7.2 Skalbarhet 
 
Ett CRM-system ska ha en förmåga att kunna justeras och växa. Detta kan ses som ett 
mål som består av fyra dimensioner: ”Det maximala antalet anställda ska kunna 
använda sig av systemet genom att lägga in eller plocka in data, samtidigt som 
komplexa frågor ställs till datamodeller som kräver minimal support (Swift, 2001)”. 
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Den första dimensionen i detta påstående är alltså den utsträckning data kan läggas in 
och plockas ut under en konsistent tid. Den andra är hur många frågor eller användare 
som kan köras parallellt. Den tredje är den komplexitet som råder i datamiljön och 
detta menas att de frågor som ställs, ställs till en speciell datamodell. Den fjärde 
dimensionen är graden av support som behövs för att kunna underhålla denna förmåga 
hos systemet som är att kunna växa och justeras. Genom en automatisering av 
mjukvara och användning av parallell hårdvara kan stor tillväxtmöjlighet hos systemet 
skapas (ibid). 
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3. Metod  
 
3.1 Forskningsansats 
 
Metoden fungerar som ett ramverk som visar vad som krävs i de olika stadier som 
ingår i en undersökning. Det finns ett flertal likvärdiga metoder att jobba efter, dessa 
kan i sin tur delas in i kvalitativa och kvantitativa metoder (Holme/Solvang, 1995). 
 
 
3.1.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 
De olikheter som finns mellan kvalitativ och kvantitativ metodik kan emellanåt vara 
svåra att definiera. De är inte ovanligt att de liknar varandra eftersom att samma 
frågeställning kan användas i båda fallen. De grund läggande egenskaperna hos dessa 
två metodstrukturer är dock olika.  
   
Ofta tillämpas en kvalitativ undersökning när en grundlig förståelse av 
problemområdet vill uppnås. Tillvägagångssättet i en kvalitativ metod bygger på att 
djupa analyser genomförs av problemområdet för att få en grundläggande och 
väldefinierad lösning på problemet. Detta skiljer sig från kvantitativa metoderna där 
intresset är att belysa de förhållanden som är relevanta i det uppsatta problemområdet. 
Utifrån detta görs generaliseringar som kan påstås gälla för hela gruppen som 
påverkas av frågeställningen. Det går även att finna skillnader mellan dessa metoder i 
arbetssättet som tillämpas. Vid arbete av en kvalitativ metod bör flexibilitet finnas och 
arbetet präglas av en öppenhet för ny kunskap. En kvantitativ metod präglas av en 
styrning från forskarens sida i form av statisk uppläggning beträffande frågorna 
(Holme/Solvang, 1995). 
 
Vi har önskat nå djupare insikt för de hinder och problem som finns inom införandet 
av CRM-system. Vi har använt oss av en kvalitativ metod eftersom detta möjliggör 
djupare förståelse inom vårt aktuella problemområde. 
 
 
3.1.2 Induktivt, deduktivt och abduktivt angreppssätt 
 
Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) innebär ett deduktivt angreppssätt att forskaren 
utgår från en fastställd regel och utifrån denna förklaras det om detta gäller ett enskilt 
fall eller om det är generaliserbart.  
 
I ett induktivt angreppssätt utgår forskaren ifrån empiriska studier, oftast beroende på 
att  någon direkt fastställt teori inte kan hittas. Empirin ställs sedan mot den teori som 
finns inom området för att fastställa empiriska slutsatser. Detta kan oftast skapa 
problem då detta angreppssätt kan generera falska slutsatser utifrån sanna premisser 
(ibid). 
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Ett abduktivt angreppssätt är en kombination av båda ovanstående angreppssätten. I 
abduktion kan först en teori fastställas för att sedan appliceras på det empiriska 
materialet, därefter kan teorin eventuellt förändras (ibid). 
 
Vi har utgått ifrån ett angreppssätt som delvis överstämmer med ett abduktivt 
eftersom att en växelverkan funnits mellan empiriska studier och studerad litteratur. 
Vi har dock inte skapat nya teorier eller förändrar dessa, utan kommer istället att 
komma med rekommendationer till konsulter av CRM-system. Efter utförd empirisk 
studie framkom det att vald teori behövde en tydligare koppling till ett 
systemutvecklingsförfarande, vilket då upprättades. Efter komplettering av teori fanns 
större möjlighet att tolka empiri gentemot teori i analysen. Trots komplettering av 
teori såg vi att behovet av att återgå till respondenterna inte förelåg.  
 
 
3.2 Litteraturstudier 
 
Teorikapitlet uppkom utifrån sökning av litteratur i bibliotekets databaser samt på 
Internet, via Google. Använda sökord är ”CRM”, ”Implementering CRM” och 
”problem CRM”. Dessa ord har genererat många sökträffar som berör 
problemområdet. Använda databaser är LIBRIS, Luleås biblioteks egen sökmotor 
Lucia, Ebsco och Artikelsök, härifrån har information och relevanta böcker hämtats. 
En annan använd sökmotor då samma sökord använts är CIO Magazines1 hemsida. 
 
 
3.3 Angreppssätt 
 
Införandet av CRM-system utifrån en ekonomisk synvinkel går till på ungefär samma 
sätt som ett ordinärt standardsystemutvecklingsprojekt. Här vill betonas att de två 
skolorna kan vara relativt lika i sitt tillvägagångssätt och en vi har med hjälp av tankar 
om standardsystem, utifrån ett systemutvecklingsperspektiv, förtydligat de 
resonemang som finns på inom ekonomiska aspekterna kring ett införande av CRM-
system, då det har framkommit att det kan vara svårt att förstå dessa. 
 
 
3.3.1 Fallstudier 
 
Fallstudier används för att förstå den studerade företeelsen i sitt sammanhang. En 
fallstudieundersökning innebär inte enbart datainsamling eller något som fungerar 
som ett designkapitel i en uppsats, utan är en omfattande undersökningsstrategi. Det 
skall täcka logisk design, datainsamlingstekniker och detta skall leda till ett speciellt 
förfarande i analyskapitlet (Yin, 2003). Vi har gjort våra fallstudier grundat på Yins 
tankar kring detta, eftersom att problemområdets sammanhang skall studeras.   

                                                 
1 http://www.cio.com/  
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Ett antal fallstudier har utförts för att kunna kombinera kunskaper från teori med hur 
det verkliga livet ter sig. Detta också för att förstå hur mötet mellan kund och säljare 
fungerar och hur de olika parterna går tillväga i själva införandet av ett CRM-system. 
Vi har varit i kontakt med två olika typer av grupper när det gäller valda respondenter, 
kunder och konsulter. Vi har valt att använda oss av respondenter som inte har en 
koppling med den andra respondentgruppen. Med det menas att en kund inte har 
någon koppling till respektive konsultföretag vad vi vet, detta för att kunna få så 
ärliga svar från respondenterna som möjligt. 
 
I konsultgruppen har respondenterna valts utifrån vad som uppfattats varit kompetenta 
företag och som har stor insyn kring införande av CRM-system. Företag inom denna 
grupp har varit delaktiga i ett flertal införanden och på så sätt har de kunskap om 
generella såväl som specifika problem som kan förekomma vid ett systeminförande 
Genomgående har dessa respondenter jobbat med att föra in standardsystem i de 
organisationer som dom har jobbat med. 
 
Den andra respondentgruppen som består av kunder, har valts utifrån ett antal olika 
branscher för att få fram de problem som överensstämmer med det som konsulterna 
anser är intressanta. Målet var att intervjua företag som helst redan hade gått igenom 
ett införande av CRM-system i den egna organisationen. De företag vi har kontaktat 
är sådana företag som är tillräcklig stora för att vara beredda på att sjösätta en så dyr 
produkt som ett CRM-system för tillfället är. Valda branscher är bankverksamhet, 
telekommunikation och detaljhandel. 
 
Bankverksamheten valdes för att vi upptäckte att branschen är starkt inriktad mot 
kundkommunikation. Nästan genomgående har det funnits bankexempel i CRM-
litteratur som vi har läst. Även telekommunikationsbranschen är mycket fokuserad på 
kundrelationer och vi visste att det valda företaget inom denna bransch använder ett 
CRM-system. Detaljhandelsföretaget är intressant eftersom att det har en bred 
spridning av användare, företaget har runt 500 butiker varav ett flertal är 
franchisetagare. Trots detta måste franchisetagare följa den kundrelationsstrategi som 
övriga företaget använder sig av.  
 
 
3.3.2 Datainsamling 
 
Först framställdes ett antal intervjufrågor riktade mot valda respondenterna. Frågorna 
formulerades utifrån den litteratur och de övriga referenskällorna som gick att finna 
inom problemområdet. Telefonintervjuerna bandades för att senare kunna renskrivas 
utifrån erhållen information, detta för att tydligt kunna analysera svar som framkom. 
Vårat mål var att intervjua respondenterna via personliga intervjuer, dock upptäckte vi 
att dessa uteslutande befann sig i södra Sverige och fick därför utföra intervjuerna via 
telefon och banda dessa.  
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3.3.3 Analys 
 
I analyskapitlet kategoriseras problem och hinder som framkommit i teori och empiri 
in i CRM-systemets olika faser för att se vart hinder och problem för ett bra CRM-
införande kan uppstå. En jämförelse mellan vad kund och säljare pekat på som hinder 
och problem för ett bra CRM-systeminförande i empiri, sammanställs först och 
jämförs sedan med vad teorin anser om detta. Utifrån analysen ska även faser som 
uppfattas mest kritiska för ett bra införande kunna kartläggas samt inom vilka faser 
konsulten bör vara mest noggrann och lyhörd.   
 
 
3.4 Metoddiskussion 
 
Oberoende av vilken insamlingsmetod som används måste alltid hänsyn tas till att de 
källor och de frågor som används kan vara felaktiga.  Respondenten måste ständigt 
kritiskt granskas samt dess svar som användes för att få tillförlitlig (reliabilitet) och 
giltig (validitet) information. Frågan bör även ställas om en annan student eller 
forskare skulle få ut samma information ur de frågor som ämnas ställas till 
respondenterna som man själv får (Bell, 1993). 
 
Vårt mål har varit att försöka få klarhet i de problem och hinder som finns vid ett 
införande av ett CRM-system. Detta har vi försökt finna svar på i de litteraturstudier 
som vi har genomfört, därigenom har vi även tagit fram frågor som vi har ställt till 
respondenterna. Vi har försökt att snäva av oss gentemot de frågor som kastar ljus 
över de största problem och hinder vid ett införande, detta för att vi skall kunna stå för 
de slutsatser vi kommit fram till. Dock måste man tänka på att problem vi läst om kan 
variera över tiden, och det är inte helt säkert att en annan forskare anser att problem 
och hinder som vi har tagit upp är lika relevanta som vi anser. Detta skulle kunna bero 
på att den personen har andra referensramar, utifrån våra referensramar kan vi dock 
stå för våra slutsatser. En kritisk inställning till informationskällor och svar från 
respondenter skall alltid finnas, något som vi anser att vi har haft. 
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3.4.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att det frågor som ämnas ställas till de olika respondenterna ger 
samma eller likvärdiga resultat varje gång dessa ställs till respondenterna (Bell, 1993).  
 
Under vår undersökning är karaktären av de svar som framkom vid telefonintervjuer 
tämligen likvärdiga. Ställda frågor har varit semistrukturerade och följdfrågor har 
ställts för att förtydliga om något varit oklart. Respondenter kontaktades åter i de fall 
då svaren tyckts oklara. Genomgående har svaren gått att ställa mot varandra hos våra 
respondentgrupper, dock kan man vid telefonintervjuer förbise viktigt information på 
grund utav att man missar en kommunikationskanal, som exempelvis kroppsspråk. 
Därigenom kan man förlora viss trovärdighet. 
 
Problemet med att ställa semistrukturerade frågor är att en röd tråd kan vara svår att 
skapa av de svar som uppkommit. Det kan även vara svårt för en annan forskare att få 
likvärdiga svar på de frågor som vi har ställt, eftersom frågorna är relativt öppna, 
mycket beror på hur respondenterna upplever dessa. Vi har även försökt få 
respondenterna att förtydliga sina svar och dessa följdfrågor är invävda i vår 
sammanfattning av empiri. Även detta kan leda till att man skulle kunna få 
annorlunda svar på ställda frågor. 
 
 
3.4.2 Validitet 
 
Validitet innebär att erhållna svar beskriver det som är relevant för aktuell 
forskningsfråga (Bell, 1993).  
 
I de flesta fall har frågor ställts utan respondenternas vetskap om deras utformning i 
förväg. Detta för att erhålla så uppriktiga svar som möjligt. Frågor har dock lämnats i 
förväg till en respondent som önskat detta. Här kan det diskuteras kring 
uppriktigheten gällande personens svar. Det finns dock fördelar med att lämna ut 
frågorna i förväg eftersom att respondenterna då kan läsa in sig på dessa. En möjlighet 
finns även att respondenten vinklar frågorna så att det inte belyser den sanna vidden 
av frågeställningen. Vi har även valt att erbjuda respondenterna full anonymitet för att 
på så sätta öka möjligheten till att få uppriktiga svar, vi anser att om man får vara 
anonym kan man säga saker som annars inte skulle ha kommit fram. 
 
En tanke hos oss har varit att öka validiteten i rapporten genom att använda oss av två 
respondentgrupper och på så sätt få olika synvinklar på de problem som uppkommer 
vid ett införande av CRM-system. 
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4. Empiri 
 
 
4.1 Konsultföretag 
 
De fyra intervjuer som följer nedan är utförda med företag som genomgående arbetar 
med konsultverksamhet inom systeminföranden. Detta menas att de utvecklar och 
säljer CRM-system som de sedan inför hos kunden. Samtliga respondenter har valt att 
vara anonyma i uppsatsen.  
 
 
4.1.1 Konsultföretag A 
 
Företag A är ett företag som anser sig vara väldigt kompetenta kring vad CRM och 
införanden av CRM-system innebär. De befinner sig i Sverige och arbetar med hjälp 
av ett antal samarbetsparters. Konsulten vi talat med på detta företag kallar vi Olsson. 
Han har jobbat på företag A i tre och ett halvt år, han är utbildad civilekonom med en 
magisterexamen i marknadsföring. Olsson är partner i företag A och hans 
huvudsakliga uppgifter är att ansvara för kunderna och deras konton. Olsson har varit  
delaktig i tre större CRM-system införanden och även i ett antal mindre sådana. 
 
Uppfattade problem under införandet 
 
Olsson anser att de problem som uppkommer beror på vilken vinkel som systemet  
betraktas utifrån. Detta beror till stor del på att de olika avdelningarna som arbetar 
med systemet kan ha olika agenda. Marknadsavdelningen kan till exempel få 
svårigheter att sätta sig in i tekniska aspekter av systemet medan IT-avdelningen som 
skall underhålla systemet kanske inte är så förändringsvilliga. Det största problem 
Olsson ser med införandet är ledtiderna, att arbetet drar ut på tiden men att även beslut 
kan vara svårt att få igenom. Olsson anser att kunderna ofta inte har så stor inblick i 
vad ett CRM-system innebär och att en ny uppfattning kan uppstå när systemet visar 
vad det kan generera. 
 
Ett problem som måste tas i beaktande när detta system införs är att det är olika 
grupper som skall arbeta med systemet, där kommunikationsproblem kan uppstå 
överhuvudtaget. Hänsyn måste även tas till att systemet skall kunna växa inom 
organisationen. 
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Missbelåtenhet hos kund 
 
Den absolut vanligaste dåliga feedback som uppkommer gäller ledtider dvs. att 
projektet drar ut på tiden. Orsaken till detta är att många av de beslut som skall tas tar 
tid att få igenom av den styrgrupp som sitter som beslutsfullmäktig.   
 
Positiv feedback från kund  
 
Det som anses bra för kunden med att införa ett CRM-system är att stora 
valmöjligheter uppstår. Systemet kan ha gjort det lättare att följa upp och ge mer 
respons på de olika kampanjer som tidigare varit svåra att följa upp. 
 
Integrerings problem med andra system 
 
Olsson har varit med om införanden där det redan har funnit ett befintligt datalager 
och där det fanns behov av att skapa en databas för hantering av CRM-systemet. Hans 
åsikt är att det oftast är bra när det finns ett befintligt datalager som kan arbetas vidare 
på. 
 
Om det inte funnits ett datalager sedan tidigare skapar detta ett antal separata problem 
som måste lösas innan CRM-systemet är fullbordat. Detta kan exempelvis vara  
kartläggning av olika källor där data ska hämtas ifrån, för att sedan skapa en typ av 
marknadsdatabas som kan ligga till grund för CRM-systemet. 
 
 
4.1.2 Konsultföretag B 
 
Detta företag är en av världens största leverantörer av konsult-, teknik-, IT och 
outsourcing tjänster. Konsulten som vi intervjuat på detta företag kallar vi Svensson. 
Han har arbetat inom företag B i fem och ett halvt år och har en magisterexamen i 
ekonomi. Hans arbetsuppgifter består av att införa olika CRM-system. Svensson 
ansvarar även för processer och projektledning och han har varit delaktig i tre 
fullskaliga införanden av CRM-system av lite mer dignitet. 
 
Uppfattade problem under införandet 
 
Enligt Svensson finns det två olika sätt som bestämmer vilka problem som 
uppkommer när ett system implementeras. Det vanligaste tillvägagångssättet vid ett 
införande  är att kunden redan bestämt sig för vilken typ av mjukvara de skall 
använda sig av, detta kan leda till en typ av problem där tyngdpunkten ligger på att 
kunderna kanske inte är helt på det klara med vad ett CRM-system kommer att 
innebära för organisationen. Har kunden inte bestämt sig för vilken typ av mjukvara 
som skall implementeras leder det i sin tur till specifika problem där tyngdpunkten 
ligger på att försöka förstå den organisation som systemet skall implementeras i. 
 
Ett övergripande problem enligt Svensson i båda fallen är att förankra själva 
förändringsarbetet i företagsledningen. Ledningen måste förklara för användarna på 
ett bra sätt varför behovet finns för att införa ett CRM system. Detta är tyvärr något 
som allt för ofta inte fungerar i praktiken. Det är även viktigt enligt Svensson att 
ledningsgruppen avsätter mycket tid för projektet och ger mycket information för att 
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kunna skapa en grundkartläggning för hur själva projektet skall gå till och för att få 
systemet att uppfylla de förväntningar som finns. Det är viktigt att tid avsätts för 
anställda under införandet så att de förstår sin roll i sammanhanget. Detta är dock 
något som inte alltid enligt Svensson är ett självklart scenario eftersom att 
ledningsgruppen oftast vill sparka igång själva införandet fortast möjligt. Detta kan 
senare leda till svårigheter eftersom att en sådan kartläggning inte är något som kan 
göras om under arbetets resterande gång. 
 
Ett CRM-system går att införas fullt ut på en gång eftersom att prioritering av vad 
kunden vill ha bör ske allt eftersom det används. Organisationen orkar inte heller med 
ett fulländat införande direkt. Systemet måste få växa allt eftersom att kraven 
uppkommer.   
 
Missbelåtenhet hos kund 
 
Oftast handlar negativ feedback från kunden om hur projektet har bedrivits. CRM-
marknaden är inte ny men det finns många säljaktörer på marknaden i dag som kanske 
inte är tillräckligt mogna för att hantera CRM-system. Detta kan leda till mycket 
tekniska problem som innebär att det många gånger behövs lappas och lagas i 
projektet. Oftast är det standardlösningar som skall implementeras och dessa är inte 
alltid riktade mot användarna på ett positivt sätt, vilket i sin tur resulterar i negativ 
kritik från kunderna. Allt för tekniskt orienterade lösningar brukar också göra att 
konsulten får kritik.  
 
Positiv feedback från kund 
 
Övergripande är kunderna mycket positiva till det arbetssätt som företag B använder 
sig av när de inför system i organisationer. Tanken är att företaget hela tiden skall 
utveckla företagsprocesser, anställda och systemet parallellt. Detta uppskattas av 
kunderna som gillar när fokus inte bara ligger på att ”skruva in systemet”. Kunden har 
också varit positiv till om konsulten försökt skapa en arbetsgrupp hos köpande företag 
som hela tiden funderar över vad systemet innebär för organisationen och vad detta 
ska förändra.  
 
Integrerings problem med andra system 
 
Svensson anser att det finns både för- och nackdelar med att kunden redan har ett 
befintligt datalager. De flesta av de CRM-system införanden som Svensson har varit 
med om har det inte inneburit att kunden haft något befintligt datalager. Oftast ska då 
data från företagets övriga databaser samlas. Ett datalager är inte en nödvändighet när  
ett CRM-system ska användas, information kan presentera med hjälp av andra smarta 
verktyg. Den reella kraft som finns i ett CRM system visar sig dock mest vid 
kombination av användning ett datalager.  
 
Finns det redan ett befintligt datalager så är problemet att data som finns i själva 
datalagret inte är fokuserad på CRM. Detta innebär att data måste omorganiseras för 
att kunna koppla datalagret till CRM-systemet. 
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4.1.3 Konsultföretag C 
 
Detta företag är ledande inom sin bransch när det gäller e-handelsmjukvara och CRM-
system. Konsulten vi pratade med på detta företag kallar vi Johansson. Han har jobbat 
i företaget sedan år 2001 och är utbildad civilingenjör med inriktningen industriell 
ekonomi. Johanssons är en så kallad ”technical account manager” vilket innebär att 
han ansvarar för företagets svenska kunder och hjälper dessa när det uppstår problem 
med införande av CRM-system. Han jobbade även med snarlika uppgifter innan han 
började på företag C och har allt som allt varit med om cirka tio stycken liknande 
system. 
 
Uppfattade problem under införandet 
 
Johansson ser även han ett flertal olika problem som beror på hur stora 
organisationens kunskaper om CRM är. Många kunder är ovetande om den stora 
förändring som måste ske för att kunna utnyttja systemet. Många av de system som 
företag C säljer är standardsystem och detta kan innebära att kunden måste rätta sig 
lite efter hur systemet fungerar. Oftast vill dom att standardsystemet skall formas efter 
den egna organisationen, problemet är att kunden inte vet hur mycket arbete som 
kommer att krävas för att göra sådana förändringar. Ytterligare ett problem som är 
beroende av hur stor kunskapen hos kunden är om CRM-system, är att de kan tro sig 
behöva system som de egentligen inte är i behov av. 
 
Många av dessa problem bottnar enligt Johansson i att CRM ändock är ett relativt nytt 
fenomen inom affärssystem. Därför är det ganska förståeligt att deras kunskap ännu 
inte är lika utbredd om införandet av detta som om de skulle införa ett ”backoffice-
system”. Dessa system är något som funnits en längre period och därför har kunderna 
en högre kompetens inom införande och val av dessa system. 
 
Enligt Johansson finns det ett bra mått på hur en införande ska betraktas. Som det ser 
ut idag är resurser alltid begränsade. Här har vi ritat upp en enkel bild för att 
förtydliga vad han menade med detta.  
 

 
 
Johansson menar att för att få ett optimalt system så måste dessa tre faktorer hänga 
ihop. Problemet är att det kräver enorma resurser vilket leder till att fokus på någon av 
dessa tre faktorer måste infinna sig för att det inte ska kosta för mycket eller dra ut på 
tiden. Det är detta kompromissande som skapar problem.  
 

 

Tid 

Resurser Funktionalitet 
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Missbelåtenhet hos kund 
 
Oftast vet kunden att det beror på att den kompetens den besitter är bristande. Kunden 
har inte möjlighet att få till stånd de förändringar inom organisationen som behövs. 
När klagomål kommer beror det med andra ord inte på den tekniska delen av 
införandet. 
 
Positiv feedback från kund 
 
Positiv feedback från kund beror på god kommunikation mellan de delaktiga under 
själva införandet. Är det något som har fungerat bra resulterar detta ofta i många 
positiva reaktioner. Något som tolkas positivt är om systemet är klart på utsatt tid. 
 
Integreringsproblem med andra system 
 
De flesta kunder som Johansson har jobbat med har haft ett befintligt datalager. Enligt 
Johansson finns det både för och nackdelar med att implementera ett system där det 
redan finns ett datalager. De tyngsta problem som Johansson ser med detta om det 
befintliga systemet inte är av samma märke som det CRM-system som skall 
implementeras. Det kan då bli problem med integrering av dessa system. Att 
implementera ett system där det inte redan finns ett system är något som Johannson 
tycker är positivt. Då behövs inget engagemang i gamla strukturer och tankesätt utan 
innebär att arbetet kan börja från ”scratch”. Johansson anser att den stora 
samtalspunkten när det gäller införande av ett CRM-system är integreringen av 
system.  
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4.1.4 Konsultföretag D  
 
Detta företag arbetade som konsult på Konsultföretag D. Vi kallar henne Fredriksson. 
Hon har jobbat på företag D i knappt två år och varit delaktig i cirka tre införanden av 
CRM-system inklusive det införandet som vi också gjort fallstudie inom som är ett av 
de köpande företagen. Fredriksson är utbildad till civilingenjör och arbetar med olika 
typer av systeminföranden. 
 
Uppfattade problem under införandet 
 
Fredrikson anser att problem kan skapas när kunden hela tiden ändrar sig. Då kan det 
ta längre tid att få något gjort. Ett annat problem kan vara att kundens kompetens inte 
är på den nivå som den borde vara.  
 
Missbelåtenhet hos kund 
 
I fallet med det system som vi gjort en inbäddad fallstudie på ansåg Fredriksson att 
kunden inte visat sig missbelåten. 
 
Positiv feedback från kund 
 
I själva utvecklingsfasen satt parterna nära varandra och hade två möten i veckan för 
att kunna få ett system som kan uppfylla kundens önskemål. Utvecklarna satt nära 
sina kunder och kunde på detta sätt under hela utvecklingsfasen kunde få sina 
intressen tillvaratagna. 
 
Integreringsproblem med andra system 
 
När Fredriksson var med vid införandet av företag X:s CRM-system hade företag X 
inte något befintligt datalager innan, utan detta utvecklades jämsides med CRM-
systemet. Detta var något som Fredriksson såg som positivt eftersom att 
informationen kunde anpassas efter CRM-systemets behov snarare än att låta det 
anpassas efter den befintliga strukturen. Dock ansåg hon att behovet av resurser blev 
större när det inte redan fanns ett befintligt datalager. 
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4.2 Köpande företag 
 
Nedan följer de tre resterande företagsintervjuerna med köpande företag. Dessa är 
organisationer som har infört ett CRM-system i sin verksamhet och nu använder sig 
av det. De personer som vi medvetet valt ut att intervjua har alla varit delaktiga under 
CRM-systeminförandets gång. 
 
Vi har valt dessa företag från ett antal branscher för att få en generell bild över 
problem som uppstår vid införandet av CRM-system. 
 
 
4.2.1 Köpande företag X 
 
Företag X befinner sig inom bankverksamheten. Vi har intervjuat två respondenter i 
denna fallstudie. Dessa två personer är Hansson och Jansson. Hansson är en man som 
jobbat på företaget i åtta år och var en så kallad ”super användare” ( se ordlista ) vid 
införandet av CRM-systemet i organisationen. Hans ordinarie arbetsuppgift är att 
kartlägga möjligheter för att utveckla företag som uppkommit från 
universitetsstuderandes idéer. Jansson är en kvinna som arbetat på samma företag i 
fem år. Hon jobbar bland annat med att lära anställda att använda sig av CRM-system 
och fungerar även som intern support. 
 
Uppfattade problem under införandet 
 
Enligt Hansson har det inte funnits några direkta tekniska problem kring själva 
införandet. Det stora problemet han upplevde var att få användarna att acceptera 
systemet som ett komplement till de grundsystem som redan användes. Den 
grundläggande orsaken till att användarna inte jobbade med CRM-systemet från 
början berodde på att data inte var uppdaterad och kunde vara upp till en månad 
gammal. Detta har nu åtgärdats och systemet ligger numera uppkopplat på webben 
med de datalager som utgör grundstommen inom företaget. Användandet av själva 
systemet har ökat bland anställda som har behov av systemet. 
 
Problemet angående användandet av själva systemet är något som även Jansson håller 
med om, hon påpekar att de personer som använder sig av själva systemet regelbundet 
ser nyttan av det men att komma dit kan ta ganska lång tid. En orsak enligt Jansson är 
att CRM-systemet inte är implementerat i själva grundsystemet utan är något som 
ligger på sidan av detta. Det kanske inte faller sig naturligt att starta detta system 
samtidigt som man startar grundsystemet när man börjar arbetet på morgonen.  
 
Många av de problem som uppkommer angående CRM-systemet är individer på 
företaget utbildade till att kunna hantera. Under införandet skedde en intern 
vidareutbildning. 
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Missbelåtenhet hos kund gällande konsult 
 
Enligt Hansson och Jansson är det svårt att komma på något klagomål under själva 
införandet som de framförde till konsulten. 
 
Positiv feedback från kund till konsult 
 
Hansson var nöjd med den kontakt de kunde ha mellan sin egen organisation och 
konsultföretaget. De två organisationerna stod nära varandra under själva 
utvecklingen och införandet. 
 
Konsultföretaget  hade under hela utvecklings- och införandefasen en möjlighet att 
testa av och sedan utföra ändringar i själva systemet. Detta ser Hansson som något 
mycket positivt eftersom att många konsulter vanligtvis enbart tar hänsyn till vad 
kunden säger att de vill ha i kravspecifikationen. Dessa konsulter var flexibla och 
gjorde att de kunde ha öppna dialoger med varandra.  
 
Integreringsproblem med andra system 
 
Hansson såg inga direkta problem med att integrera CRM-systemet med det befintliga 
datalagret. Däremot fanns det problem med data som hämtas utifrån. Detta företag är 
beroende av data från olika branscher eftersom att de har ett antal samarbetspartners. 
Problemen var inte tekniskt olösbara, men det var ett ganska komplicerat arbete att 
kunna hämta extern data  som de är i behov av och sedan föra in i CRM-systemet. 
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4.2.2 Köpande företag Y  
 
Företag Y är ett stort utbrett detaljhandelsföretag. Inom detta företag har vi intervjuat 
Oskarsson som jobbat på företag Y i cirka fyra år. Han är utbildad marknadsförare 
och ansvarar för den dagliga hanteringen av företagets CRM-system. Han har även 
hand om kundkampanjer som är kopplade till detta. 
 
Uppfattade problem under införandet 
 
Ett av de största problemen som uppstod vid införandeprocessen av företagets CRM-
system var att kommunikationen mellan de olika parterna inte fungerade på ett 
tillfredställande sätt. Orsaken till detta problem var att kompetensen kring CRM-
system inom företaget skulle kunnat vara högre. Företaget visste inte riktigt själva vad 
de ville få ut av systemet. Ett annat problem var att tanken kring kundrelationer kom 
från högre ort i ett annat nordiskt land och när systemet skulle införas var det bara för 
företaget att hänga på införandet. 
 
Det system som företaget skulle implementera var till en början ett standardiserat 
säljsystem. Detta skulle sedan utvecklas vidare till något som skulle fungera som ett 
CRM-system. Detta arbetssätt var ganska obeprövat och var troligtvis orsaken till de 
många tekniska problem som uppstod. 
 
Detta har resulterat i att användandet av systemet blivit lidande och att det för tillfället 
inte används fullt ut. Förhoppningarna inom företaget är att användandet ska öka med 
det dubbla till nästa år. 
 
Missbelåtenhet hos kund gällande  konsult 
 
Det fanns kommunikationsproblem mellan det företag som införde systemet och det 
köpandet företaget. Detta resulterade i att företaget  inte ville anlita dessa längre och 
fokuserade sig på att bara ha kontakt med tillverkarna av systemet när det gäller 
support. Det tog ganska lång tid att få systemet på banan och det innehåller 
fortfarande småmissar. 
 
Positiv feedback  
 
Övergripande är det ett system som uppfyller företagets behov. Oskarsson tycker även 
att det är positivt att det är relativt lättanvänd och webbaserat, vilket underlättar hans 
arbete eftersom att han ensam arbetar med hanteringen av CRM-systemet. 
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Integreringsproblem med andra system 
 
Företaget hade ett befintlig datalager innan de implementerade CRM-systemet. Detta 
resulterade i att datalagret måste undersökas för att klargöra att data som nu skulle 
föras över mellan de olika systemen inte var dubbellagrad. Detta var något som kunde 
förekomma i datalagret och var ett relativt komplicerat problem att lösa. 
 
I den dagliga användningen märks detta inte av annat än att filerna flyttas manuellt 
mellan de olika systemen. Oskarsson tycker att det fungerar på ett tillfredställande 
sätt. 
 
 
4.2.3 Köpande företag Z 
 
Företag Z är verksam inom telekombranschen och är ett ledande sådant inom Sverige. 
Inom detta företag har vi intervjuat Fransson som arbetat på företag Z i tre år. Han har 
en filosofie kandidatexamen i bland annat statistik och ADB. Hans är projektledare 
vid olika typer av systeminföranden inom företag Z och han har även hand om vissa 
utvecklingsuppdrag som är relaterade till företagets CRM-system. 
 
Uppfattade problem under införandet 
 
Det största problemet var enligt Fransson att rent organisatoriskt få folk att förstå vad 
CRM innebar och att få personerna att tänka i nya banor som systemet kräver. 
Tekniska problem anser han inte var så svåra att hantera. 
 
Missbelåtenhet hos kund gällande konsult 
 
Fransson ser inget direkt missnöje gällande konsulten under införandet. 
 
Positiv feedback från kund 
 
Fransson gillar den respons tillverkaren av systemet ger. Behöver företaget support av 
tillverkaren kan denna koppla upp sig mot kundens system och lösa de problem som 
existerar. Han anser också att det var positivt att få testa av systemet först genom att 
utföra ett pilottest.  
 
Integreringsproblem med befintligt system 
 
Företaget hade ett befintligt datalager innan de införde CRM-systemet men valde att 
inte koppla samman dessa två. Detta skapades istället separat fastän det befintliga 
datalagret fungerar som en grundstomme. De hämtar data från datalagret när de 
behöver. Ett problem var svårigheten att hämta data från andra interna system. Detta 
var ett tekniskt problem som behövdes lösas. 
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5. Analys 
 
Denna del av uppsatsen består först av en jämförelse mellan konsult och köpande part 
och deras upplevelser gällande problem och hinder för ett bra CRM-systeminförande.  
 
Sedan är problem, hinder och hänsynstaganden som finns i empiri och teori 
sammanställda. De faser som CRM-systemets utvecklingsmodell består av kommer 
att vara grundläggande för detta kapitel, för att ge en överblick vart problem och 
hinder uppkommer.  
 
 
5.1 Sammanfattning av empiri 
 
Denna del av uppsatsen består av jämförelser mellan de två olika respondentgrupper 
som intervjuats. Anledningen till denna jämförelse beror på att råd till konsulten 
uppkommer utifrån vad båda anser om hinder och problem som kan uppstå vid ett 
införande av CRM-system. Vad detta resulterar i kommer sedan att jämföras med vald 
teori.   
 
 
5.1.1 Upplevda problem kring införandet 

 
- De införandeproblem som konsulten upplever mest är att kunden inte har nog 

mycket kunskap om CRM och vad införandet kommer att innebära. Kunden 
vet ofta med sig att problem beror på att de inte har nog mycket kunskap om 
detta.  

 
- Om kunden inte har mycket kunskap om systeminförandet kan lätt 

kommunikationsproblem uppstå, vilket både köpare och konsult anser. 
Konsulten har dock förståelse för kundens låga kompetens inom detta 
eftersom att systemet är annorlunda från ett vanligt ”backoffice-system”.  

 
- Om inte anställda har förståelse för systemet och de förändringar detta 

kommer att innebära, så kommer det inte heller att användas på rätt sätt. I ett 
av de köpande företagen var användarna trögstartade när det gällde 
användningen av systemet från början. Detta kan bero på att systemet ligger på 
sidan om företagets kärnsystem. 

 
- Konsulterna upplever att ledningen i det köpande företaget ibland inte kan 

förmedla behovet av systemet till sina anställda och varför införandet sker. Det 
är viktigt att tid avsätts för anställda under införandet så att de är involverade. 

 
- Ett annat problem kan vara att det köpande företaget har olika agenda gällande 

syftet med införandet. Detta kan innebära att det är svårt för de anställda som 
inte är tekniskt insatta inte förstår innebörden lika bra som de som behärskar 
detta.  

 
- Det upplevs ibland att ledningen vill sparka igång det fysiska införandet av 

systemet på en gång eftersom att de vill uppnå så snabb vinst som möjligt. De 
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förstår inte att planerings- och företagsanalysarbetet är mycket viktigt och att 
detta inte är något som ska stressas igenom. Detta arbete kan inte göras om i 
ett senare skede. 

 
- Ett vanligt problem är också att köpande part tror att den kan införa ett 

fulländat CRM-system på en gång, det fungerar dock inte på detta vis eftersom 
att organisationen inte skulle orka med det. Det kommer att ständigt utvecklas. 

 
- Konsulterna upplever det problematiskt när köparen ändrar önskemål 

angående systemet under arbetets gång. Det visar sig dock att köparna 
uppskattar när de kunnat ändra sig och samtidigt fått hjälp och stöd av 
konsulten. 

 
- Ett annat problem enligt konsulten är att kunden tros kunna få ett 

standardsystem helt anpassat efter hur de vill ha det. De förstår inte att detta 
kräver mycket arbete och kan bli dyrt. Konsulten menar att kunden måste 
förstå att de borde anpassa sig mer efter systemet istället för tvärtom och att 
anpassningsarbeten kräver mycket resurser och tid. 

 
- I det stora hela verkar det som att både konsult och kund är överens om att 

tekniska problem inte är de värsta. Problemen ligger på en organisatorisk nivå. 
 

 
5.1.2 Negativ feedback från kund 
 

- Det konsulterna fått mest negativ feedback på, är om införandearbetet tar 
längre tid än beräknat. Detta leder i sin tur till ökade kostnader. 

 
- En konsult menar att negativ kritik kan komma när det gäller hur införandet 

bedrivits. Det finns många säljaktörer på marknaden som inte är fullt mogna, 
eller förstår sig på systemet, för att kunna sälja och implementera CRM-
system. Detta kan leda till att systemet måste lappas och lagas mycket i 
efterhand. 

 
- Negativ feedback man enligt konsulterna får av kunden ibland är om de inte är 

nöjda med att mjukvaran inte är nog anpassad efter företaget. Detta beror på 
att mjukvaran ofta består av standardlösningar och anpassning kräver då 
mycket arbete. Som vi nämnde i ett tidigare stycke anser konsulten att 
anpassningen är ett svårt arbete och att kunden borde anpassa sig mer efter 
mjukvaran. 

 
- Klagomål framgår om det råder kommunikationsproblem mellan inblandade 

parter. Köparen i ett av företagen berättar att detta innebar att beslut togs om 
att inte använda sig av samma konsulter som införde systemet som vid  
supportarbetet. Om något går snett för någon av parterna som är inblandade i 
införandet får konsulten negativ feedback. Även här vet kunden ofta att 
mycket berott på att den själv inte haft nog mycket kunskap om vad CRM-
systemet kommer att innebära. Okunskapen hos kunden upplever konsulten 
som ett stort problem.  
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5.1.3 Positiv feedback från kund 
 

- Den positiva feedback konsulten får av kunden brukar vara att de är nöjda med 
vilka valmöjligheter systemet innebär. Företag Y menar att de var nöjda med 
att systemet kan uppfylla de behov de har. De anser också att det är lättanvänt. 

 
- Kunden brukar också berätta att de är nöjda med om konsulten försökt att 

utveckla företagsprocesser, anställda och systemet parallellt sida vid sida. 
Kunden uppskattar när den står nära konsulten under hela införandet. 

 
- Enligt ett köpande företag gav de positiv feedback till konsulten eftersom att 

de visat flexibilitet och att de gick att föra en öppen dialog med. Kunden 
menar också att det var bra att de fick möjligheten att testa systemet innan det 
implementerades.  

 
 
5.1.4 Integreringsproblem med andra system 
 

- Sammanfattningsvis anser konsulterna att det både är positivt och negativt om 
kunden har ett befintligt datalager när ett CRM-system ska införas. Det är 
positivt på det sätt att mycket arbete då redan är gjort. Det kan dock innebära 
viss problematik eftersom data som är samlad inte är kundfokuserad, men det 
måste ändå upprättas en koppling mellan datalagret och CRM-systemet. 

 
- Det finns svårigheter att koppla CRM-systemet till datalagret om dessa inte är 

utvecklade av samma leverantör. Detta kräver främst mer arbete eftersom att 
det annars finns en medvetenhet om att kopplingar bör kunna ske. 

 
- Konsulterna menar att om det inte finns ett befintligt datalager så är det åter 

igen både positivt och negativt. Det innebär dock mycket arbete eftersom att 
kartläggning av källor data ska hämtas ifrån måste ske. 

 
- Om datalagret utvecklas jämsides med CRM-systemet kan data anpassa efter 

CRM-systemet och inte efter tidigare struktur, i detta fall behövs dock mycket 
resurser.  

 
- En konsult menar att det är positivt om kunden inte har ett befintligt datalager 

vid införandet av ett CRM-system eftersom att konsulten då kan börja från 
”scratch”. 
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5.2 Problem och hinder i teori och empiri utifrån CRM-systemets 
utvecklingsfaser   
 
5.2.1 Affärsplanering 
 

- Enligt Andersen i kapitel 2.2.1, är det väldigt viktigt att mycket tid läggs ner 
på förändringsanalysfasen. Han menar också att det är lätt att man som kund 
tappar motivationen att utföra ett bra planeringsarbete vid ett 
standardsysteminförande, eftersom att den tror att det bara finns vissa 
lösningar att välja mellan. Inte att förglömma är att standardsystemet kan 
anpassas efter hur kunden vill. Dyché menar i kapitel 2.2.1, att själva 
planeringsarbetet innan överskridandet till fasen ”leverans”, är det svåraste 
arbete som ska utföras. 

 
- Som ni kanske minns menade Imhoff, Loftis och Geiger i kapitel 2.2.3, att ett 

införande av ett CRM-system består av en resa av förändringar inom strategi, 
processer, organisation och teknologi. Även Axelsson och Ortman nämner i 
samma kapitel att införande av ett standardsystem kommer att innebära 
förändringar i verksamheten. I empirin menar en konsult att det kan vara så att 
marknadsavdelningen får svårigheter att sätta sig in i de tekniska aspekterna 
av systemet, samtidigt som att IT-avdelningen som skall underhålla detta inte 
är så förändringsvilliga. Olika avdelningar som arbetar med systemet har olika 
agenda. 

 
- Ett problem som nämnts är att kunden som inför systemet och sedan ska 

använda det inte förstår vilka förändringar detta kommer att innebära. Imhoff, 
Loftis och Geiger säger i kapitel 2.3.1, att många företag upplever en total 
omvändning när den produktcentrerade strategin ändras till kundcentrerad. I 
empirin har konsulterna  berättat att det är ett stort problem att kunden ofta inte 
är beredd på vilka konsekvenser detta kommer att innebära. Andersen menar i 
kapitel 2.3.1, att köparen bör ha en stor inblick i systemet och kunna veta vilka 
frågor som behövs ställas till konsulten kring detta.   

 
- I teorin menar Imhoff, Loftis och Geiger i kapitel 2.3.1, att det är viktigt att 

ledningen är med på införandet av systemet. Detta är relevant även i empirin 
där man talar om vikten att ledningen stödjer ett förändringsarbete, men att de 
ofta har svårigheter att förmedla detta till de anställda. I empirin menar man att 
ledningen bör avsätta tid för anställda under hela införandet, för att de ska ha 
en chans att förstå vad det går ut på. 

 
- I kapitel 2.3.1, betonar Imhoff, Loftis och Geiger vikten i att hela företaget vet 

vad systemet ska önskas tillföra eftersom att hela företaget påverkas av om 
informationen är bra kundbeslutsunderlag eller inte. IT-avdelningen som 
sköter informationshanteringen bör därför veta vilken typ av information 
ledningen vill ha. Finns inte god kommunikation och tillåts inte 
planeringsarbetet ta den tid som behövs, är det svårt att veta vad i företaget 
som ska förbättras. Då kan inte detta förmedlas till resten av organisationen. 

 
- Ett problem enligt en konsult är att ledningen ofta vill att införandet ska gå fort 

för att systemet ska generera snabb vinst. Möjligheten att ändra och 
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effektivisera i företaget kan då gå förlorad. Imhoff, Loftis och Geiger säger i 
kapitel 2.3.1, att det kan ta lång tid att komma på vad systemet egentligen 
önskas göra, men att tid kommer att sparas in och även pengar genom att här 
utföra ett grundligt arbete. Andersen menar i kapitel 2.2, att standardsystem 
behöver systemutveckling lika väl som ett egenutvecklat system. Axelsson och 
Ortman menar också i kapitel 2.3.1, att det inte går att undvika planerings-
arbete och kartläggningar trots att det är ett standardsystem som skall införas.  

 
 

5.2.2 Arkitektur/design 
 
- I kapitel 2.3.2, menar Imhoff, Loftis och Geiger att ett införande av ett CRM-

system inte innebär samma problem som införande av ett vanligt system 
eftersom att externa källor som CRM-systemet ska hämta data ifrån måste tas 
mer i beaktande. Både konsulter och köpande part i empirin nämner att de 
större problemen inte var att integrera datalagret med systemet utan att de 
problem som uppstod var svårigheten att koppla CRM-systemet gentemot 
externa källor. 

 
- För att återkoppla med att Dyché menar i kapitel 2.3.2,  att det viktigt att man 

inte missar att integrera någon viktig datakälla med CRM-systemet eftersom 
att poängen med systemet då försvinner. Hon menar också att det inte är enkelt 
att integrera CRM-systemet med företagets olika befintliga källor. I empirin 
bekräftas detta eftersom att respondenterna säger att det kan finns vissa 
svårigheter att integrera externa och interna system med CRM-systemet. 

 
- Enligt Dyché i kapitel 2.3.2.1, bör man, om man ska implementera ett 

datalager samtidigt som sitt CRM-system, veta vilka företagsprocesser man 
vill förbättra. CRM-systemet kommer sedan att använda sig av data som finns 
i datalagret och koppla detta samman med kunddata. I empirin anses det också 
positivt om dessa system införs samtidigt. 

 
- Enligt Dyché i kapitel 2.3.2.1, brukar tyvärr datalagret oftast utvecklas innan 

man ens vet att man vill utveckla ett CRM-system. Enligt våra respondenter 
kan det vara positivt om kunden inte har ett befintligt datalager eftersom att 
man då inte behöver ta hänsyn till gamla strukturer. Det har också upplevts 
som bra om man har utvecklat datalagret jämsides med CRM-systemet. Då 
kan man anpassa data efter CRM-systemet och inte efter tidigare strukturer. 

 
- Greenberg menar i kapitel 2.3.2.1, att CRM-system ofta är standardsystem och 

att man ofta får kritik för detta av kunden som vill anpassa systemet 
skräddarsytt efter verksamheten. I empirin menar konsulten att detta är ett 
vanligt problem, att kunden måste förstå att de ska försöka anpassa sig efter 
CRM-systemet istället för att anpassa systemet perfekt efter hur de vill ha det. 
Detta arbete är både tid- och kostnadskrävande.  
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5.2.3 Val av teknologi 
 

- Det finns vissa kriterier man bör tänka på när man väljer mjukvara anser 
Greenberg i kapitel 2.3.3, en av dessa är bland annat att man ska se till att man 
väljer en mjukvara som har möjligheten att anpassas och justeras rent 
storleksmässigt.  I empirin talar man också om att man som konsult ser till att 
kundens system ska just kunna växa allt eftersom att kraven ökar. 

 
- Ett annat kriterium som Greenberg anser i samma kapitel är att man ska se till 

att mjukvaran är kompatibelt med företagets gamla system. I empirin talas det 
om att det upplevs som en fördel om de äldre systemen är av samma 
leverantör eftersom att kopplingar då redan är gjorda.  

 
- När man väljer mjukvara som kund menar Greenberg i kapitel 2.3.3, också att 

man ska titta på hur supporten kommer att se ut även efter att systemet är 
infört i organisationen. I empirin talar många kunder om att de varit nöjda om 
de haft support som de kan vända sig till när det uppstår problem. Personal bör 
dock utbildas internt så att de kan fungera som en intern support.  

 
- Andersen menar i kapitel 2.3.3, att köparen bör utvidga sina egna mål med 

systemet så att det passar in på just det system de väljer att investera i.  Det nya 
systemet kan innebära att fler krav kan ställas och det kan innebära fler 
möjligheter än vad som förmodades från början.    

 
 
5.2.4 Utveckling 
 

- I denna fas menar Greenberg i kapitel 2.3.4, att en prototyp skall skapas så att 
kunden visuellt kan se vad systemet kommer att innebära och då kan kunden 
även ge feedback på vad de tycker. I empirin har en kund berättat att det 
ansågs väldigt positivt när de fick testa systemet innan det infördes. På det 
sättet visste kunden också vad detta skulle innebära. 

 
- I samma kapitel betonar Greenberg vikten av användarmedverkan under denna 

fas eftersom att det är nu all anpassning sker. Han menar även att införandet 
kan dra ut på tiden bland annat beroende på vilka tekniska problem man stöter 
på men även om man ändrar arbetsflöden och regler när själva anpassningen 
av systemet sker. 

 
- Respondenterna på köpsidan i empirin uppskattar när de kan ändra sig utöver 

det som kravspecifikationen säger när anpassningen sker. Konsulten ser dock 
kundens obeslutsamhet som ett problem eftersom att detta innebär mer arbete 
och längre tidsåtgång. Om det tar längre tid blir kunden missnöjd.  
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5.2.5 Leverans  
 

- Ständig kommunikation krävs mellan de parter som är involverade under 
denna period menar Dyché i kapitel 2.3.5. De kunder vi intervjuat uppskattar 
nära kontakt med sina konsulter och att god kommunikation upprättas, vilket 
också konsulterna har upptäckt. 

 
- Negativ feedback från kund till konsult brukar vara av motsatt karaktär, att 

man som konsult inte upprättat god kommunikation med kunden. 
 

 
5.2.6 Utvärdering 
 
 

- Dyché menar i kapitel 2.3.6, att det inte är enkelt att mäta framgångar med 
CRM-systemet. Detta menar man även i empirin eftersom att betydelsefulla 
faktorer skulle kunna vara kundservice och effektivitet inom försäljning.   

 
- Enligt Andersen och livscykelmodellen för införande av standardsystem i 

kapitel 2.2.1, bör problem som funnits från början nu kunna lösas. Om så inte 
är fallet kan det bero på att förändringsanalysen inte bearbetats väl. Ännu en 
gång kommer vikten in att ledningen i det köpande företaget inte påskyndar 
denna process för att kunna erhålla snabb vinst, eftersom att det skapar 
problem i senare skeden. Detta är ett problem som framförs av respondenterna  
i empirin.    

 
 
5.3 Problem och hinder i empiri i jämförelse med övriga aspekter i teori  
 
5.3.1 Tidsåtgång  
 

- Vanlig negativ feedback enligt konsulter i empirin är att kunden klagar på att 
införandet drar ut på tiden, vilket ofta beror på dålig kommunikation. Detta 
beror i sin tur på att kunden inte har stor inblick i vad ett CRM-system är.  

 
- Enligt Dyché i kapitel 2.6, är det många IT- införanden som inte genomförs på 

grund av det drar ut på tiden. Det är därför viktigt att man innan försöker 
beräkna hur lång tid det kommer att ta. En konsult i empirin menar dock att ett 
vanligt fräckt fenomen i konsultvärlden är att man anpassar standardsystemet 
mer än nödvändigt trots att kunden inte har det behovet, för att tjäna mer 
pengar.  
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5.3.2 CRM-systemet som ett ständigt utvecklingsarbete 
 

- Att införa detta system liknar inte ett projekt med början och slut. Enligt 
Dyché som nämnt i teorikapitlet 2.7,  kommer detta system att byggas på allt 
eftersom nya krav på systemet uppkommer. 

 
- En konsult i empirin bekräftar här teorin eftersom att den talar om att ett 

fulländat CRM-system inte går att införas på en gång eftersom att 
organisationen inte skulle orka med det. Det ska kunna växa utifrån ökade 
krav som uppstår när det används. När det används seriöst kommer också 
möjligheter med systemet att upptäckas.  
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6. Diskussion och slutsatser 
 
Företag behöver ett CRM-system för att ändra en produktcentrerad strategi till en 
kundcentrerad sådan, samt för att behålla befintliga kunder och lyckas fånga nya. 
Detta system kan tyckas en aning problematiskt att införa och detta är vårt 
undersökningsområde. Nu önskas svar på vår forskningsfråga och syfte kunna uppnås. 
Forskningsfrågan lyder:  
 
”Vilka problem och hinder kan uppstå under ett CRM-systeminförande och hur ska 
konsulten hantera dessa?” 
 
 
6.1 Diskussion kring CRM-systemets utvecklingsfaser 
 
CRM-systemets utvecklingsfaser är genomgående i denna uppsats och därför väljer vi 
att även i detta kapitel utgå ifrån dessa faser. På detta sätt kan vi se var de tyngsta och 
flesta problem finns under införandearbetet. 
 
 
6.1.1 Affärsplanering 
 
I både empiri och teori framgår det att stor tyngd bör läggas på planeringsarbete och 
den inledande typen av systemutveckling vid införande av standardsystem och inte 
bara vid egenutveckling av system. Som vi vet så ingår CRM-system i kategorin för 
standardsystem.   
 
Konsulten bör förstå att avdelningar i köpande företag kan ha olika agenda och olika 
syften med systemet. Det kan till exempel vara så att vissa anställda inte har någon 
teknisk kunskap och har därför svårt att sätta sig in i hur systemet fungerar. Vi anser 
därför att konsulten bör lägga ner tid på anställda som inte besitter teknisk kunskap 
från början, istället för att fokusera mest på anställda som redan hanterar denna typ av 
användning. Allt detta för att kunden i slutändan ska känna tillfredsställelse med 
systemet.  
 
Kunden vet ofta inte vad systeminförandet kommer att innebära för organisationen, 
vilket påpekas både i teori och empiri. Därför är det viktigt att konsulten förtydligar 
detta i början av införandet och berättar konsekvenser av förändringar som kommer 
att ske. Kunden bör innan införandet vara starkare i sin situation för att kunna ställa de 
rätta frågorna till konsulten kring systemet och för att dessa parter nästan ska kunna 
ligga på samma kunskapsnivå.  
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Vi anser också att okunskapen om konsekvenser av systeminförandet torde vara ett 
generellt problem för införande av standardsystem eftersom att verksamheten 
förmodligen kommer att behöva förändras efter det system som skall införas. Vi antar 
dock att CRM-system innebär större förändringar i organisationen än andra typer av 
standardsystem i och med att kundhanteringen kommer att förändras och 
förhoppningsvis förbättras.  
 
I empiri och teori påpekas det att CRM-systemet kommer att visa resultat efter en tids 
användning, detta förutsätter att det sker på rätt sätt. Därför finns det en stor betydelse 
av att konsulten beskriver och säljer hela innebörden av införandet så att kunden sen 
kan känna sig nöjd över att de förstod och kunde hantera konsekvenserna innan.  
 
I empirin har det uppskattats av kunden när konsulten försökt skapa en arbetsgrupp 
hos köpande företag under hela införandet som funderar över vad systemet innebär för 
organisationen och vad detta ska förändra. Detta anser vi är ett gott råd till de 
konsulter som arbetar med CRM-systeminföranden. Då uppmuntras organisationen 
själv till att förstå systemet och finns det en eldsjäl inom denna grupp kan den 
förmodligen också påverka andra anställda till att se positivt på förändringen.  
 
Det är viktigt enligt teori och empiri att ledningen i köpande företag kan förmedla 
tanken kring varför man inför ett CRM-system till övriga anställda. Detta för att alla 
ska förstå vilken typ av information systemet ska kunna behandla. Det kan vara 
förödande för företaget om inte rätt information framställs som sedan kommer att 
fungera som kundbeslut. Därför bör konsulten tillsammans med kunden sätta sig ner 
och tydligt kartlägga vilken typ av information som systemet ska behandla. Detta 
arbete ska få ta så lång tid som det behövs och konsulten ska inte känna press från 
ledning i köpande företag som gärna så snabbt som möjligt vill sätta detta i drift, så att 
en fortast tänkbar vinst kan genereras. Som nämnt innan så behöver standardsystem 
även bra systemutveckling och planeringsarbete. Konsulten bör även trycka på att 
ledningen i köpande företag avsätter tid för anställda under hela införandet så att de är 
delaktiga i förändringen.  
 
 
6.1.2 Arkitektur/design 
 
Företagsprocesser är något som tydligt skall kartläggas och därför gäller det att 
konsulten sitter länge med kunden och grundligt går igenom hur saker och ting ser ut i  
dagsläget, vad som är bra och som systemet önskas kunna förändra, detta betonas 
både i empiri och teori. Konsulten bör också berätta för kunden att detta arbete är väl 
värt mödan eftersom att om systemet senare under arbetets gång måste förändras 
utifrån förändrade kravspecifikationen. Detta innebär att arbetet kommer att bli mer 
långdraget och kostsamt än väntat. Detta anser vi är ett relativt generellt problem som 
kan uppkomma inom andra systeminföranden, både inom standard- och 
egenutvecklade system.   
 
Integrering av andra datakällor är mycket relevant för att ett CRM-system ska kunna 
fungera på bästa sätt. Därför bör konsulten vara väldigt noggrann för att finna alla 
viktiga datakällor eftersom att ingen sådan bör försummas. Detta är något som anses 
som anmärkningsvärt i både teori och empiri. Vi har insett att det stora problemet vid 
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integrering av andra datakällor är de externa datakällorna. De interna källorna kan 
vara svåra att koppla till CRM-systemet, men konsulten bör lägga mycket energi på 
kopplingarna mellan CRM-systemet och de externa datakällorna. Inte för att de 
uppfattas viktigare men det är dock där integreringsproblem finns. I teorin har det 
framkommit att det inte finns någon mjukvara som möjliggör den bästa integrering av 
data. Detta anser vi skulle kunna vara ett förslag på vad mjukvarutvecklare borde 
tänka på.  
 
När det gäller datalager och CRM-system är det fördelaktigt om dessa utvecklas och 
införs samtidigt. Finns det redan ett befintligt datalager när CRM-systemet ska införas 
måste konsulten ta hänsyn till dessa gamla strukturer och det kan ta lång tid. Om det 
inte finns ett befintligt datalager betyder det att man kan anpassa dessa efter varandra. 
Detta är något som man som konsult bör tänka på, att anpassa strukturen så att 
datalagret lätt går att integrera med CRM-systemet, om inte datalager finns sedan 
tidigare. Detta är något som har nämnts både i teori och empiri.     
 
 
6.1.3 Övrigt aspekter 
 
Övriga faser i CRM-utvecklingsmodellen anses också innebära viss problematik men 
det är dock de ovannämnda faserna ”Affärsplanering” och ”Arkitektur/design”, som 
vi anser mest kritiska. Kunden kan uppleva svårigheter med att välja rätt mjukvara, 
detta placeras under fasen ”Val av teknologi”. Konsulten kan uppleva det svårt att 
skapa förståelse hos kunden att ett standardsystem kan vara svårt att anpassa helt efter 
alla önskemål. Detta hör hemma i fasen ”Utveckling” och nämns både i teori och 
empiri. Det är viktigt att man som konsult betonar detta för kunden innan 
systeminförandet sätts igång, att anpassning av standardsystemet kräver mycket tid 
och kan vara kostsamt. Här finns en fördel om konsulten är väl insatt i kundens 
verksamhet så att den kan se vilka fördelar den kan dra av vissa delar av systemet. 
Detta gör att kunden inte bara ser de delar som inte passar in i verksamheten, men 
som faktiskt går att skapa med hjälp av anpassning. Detta kan vidga kundens krav på 
ett positivt sätt.   
 
Konsulten bör, om kunden vill, skapa en prototyp av systemet innan det läggs in i 
organisationen.  Detta hör hemma i fasen ”Utveckling”. På detta sätt får kunden en 
försmak av systemet och konsulten kan samtidigt visa kunden hur det bör användas på 
bästa sätt. Utveckling av en prototyp anses som positiv i både teori och empiri.  
 
I empirin berättar en kund att systemet inte används på rätt sätt eftersom att systemet 
låg utanför företagets kärnsystem. Ett gott råd till konsulten är då att se till att kundens 
CRM-system tillhör kärnsystemet. När kunden kommer in på morgonen och startar 
upp detta så startas även CRM-systemet. Det kan verka vara ett simpelt problem men 
det är enkelt att användaren annars glömmer bort systemets existens.  
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6.2 Slutsatser 
 
Vi har förstått att problem och hinder vid ett CRM-systeminförande är väldigt 
organisationsinriktade, det vill säga att de tekniska aspekterna visserligen kan vara 
problematiska, men att organisatoriska aspekter i överlag verkar vara det man mest 
bör ta hänsyn till under införandet av detta system. Detta förvånade oss något 
eftersom att vi antog att de tekniska problemen var mest övervägande vid ett CRM-
systeminförande. Ett generellt problem som uppstår när det gäller införande av 
standardsystem, är att organisationen måste vara bered på att rätta sig efter systemet. 
Detta problem har nämnts mycket kring just CRM-systeminföranden i den CRM-
litteratur som vi läst och även i våra empiriska studier. Problemen kan då ses som 
generellt för standardsysteminföranden.  
 
Det är tydligt att de flesta problem och hinder finns i de två första faserna, 
”Affärsplanering” och ” Arkitektur/design”, i CRM-systemutvecklingsmodellen. Här 
bör konsulten vara extra noggrann med de krav och förväntningar som kunden har på 
systemet. Det är här det grundläggande arbetet utförs och här kartläggs det man vill 
med systemet. Konsulten bär på ett stort ansvar som måste övertyga kunden om att 
systemet kan anpassas men att detta kommer att va ra kostsamt. Konsulten bör ha stor 
inblick i kundens verksamhet för att kunna utföra ett bra planeringsarbete och inte låta 
sig stressas av att kunden vill ha systemet färdig och installerat så fort som möjligt. 
CRM-systemet kommer inte heller att kunna visa resultat förrän det använts ett tag 
och då krävs det också att det används på rätt sätt. Kunden kan inte använda systemet 
på rätt sätt om den inte vet systemet innebär.  
 
Vi anser att problemet som ofta nämnts i teori och empiri gällande kundens okunskap 
om vad CRM-systemet innebär, till en viss del är generellt vid andra system-
införanden. Dock är CRM-systemet beroende av att användarna kan använda det på 
rätt sätt för att kunna ge resultat. Visserligen fungerar det på samma sätt för andra 
egenutvecklade- eller standardsystem, men CRM-systemet finns ofta som ett 
komplement till andra företagssystem och kan lätt glömmas bort. Andra system 
kanske fungerar som företagets grundstomme och användarna tvingas då till att kunna 
hantera detta. CRM-systemet kräver anställdas engagemang och att det påminns om 
varför systemet finns, för att det på sikt skall ge resultat. Resultat kan då vara ökat 
antal kundrelationer och ökad kundservice. Därför förstår vi också vikten i att ett bra 
förberedelse- och planeringsarbete utförs av konsulten och att kunden hela tiden 
medverkar i alla införandefaser.  
 
 
6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Många av dessa problem och hinder som vi nämnt under uppsatsen är generella för 
andra informationssysteminföranden och speciellt införanden av standardsystem. Det 
som kan tyckas fascinerande i detta fall är att trots upplysning om problemens 
omfattning och vanlighet, så verkar de inte åtgärdas. En stark nyfikenhet har därför 
väckts hos oss där man kan fråga sig varför problemen fortfarande är generella. Det 
skulle vara intressant att veta varför konsulterna och kunderna inte tar hänsyn till 
dessa problem som tydligt finns angivna.  
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Bilaga - Intervjumall 
 
Intervjufrågor till konsult: 
 

- Hur länge har du arbetat på detta företag? 
- Vad har du för grundutbildning? 
- Vilka är dina arbetsuppgifter? 
- Hur många (cirka) införanden av CRM-system har du varit med om? 
- Vad upplever du har varit det största problemet med att införa CRM-system 

hos era kunder? 
- Vad har ni fått mest feedback av kunden på vad som har fungerat bra? 
- Vad har ni fått mest feedback av kunden på vad som har fungerat mindre bra? 
- Hur går ni till väga när ni för in ett system? Hur länge innan och hur nära 

arbetar ni med kunden? 
- Arbetar ni med support och i så fall uppkommer det ofta problem, är de 

återkommande eller är det olika från företag till företag? 
- De kunder där ni har infört CRM-system hos, hade de befintliga datalager 

innan? Fann ni några problem om det var på det viset eller underlättade detta 
arbetet? 

- Tar ni hänsyn till att systemet ska kunna växa i takt med företaget? 
- Får vi återkomma om vi har fler frågor? 

 
 
Frågor till kund som upplevt införandet av företagets CRM-system: 
 

- Hur länge har du arbetat på detta företag? 
- Vad har du för grundutbildning? 
- Vilka är dina arbetsuppgifter? 
- Vad var ert syfte med att utveckla systemet och kände ni er redo med vad detta 

skulle komma att innebära? 
- Vad upplevde du har var det största problemet med att införa CRM-system hos 

er? 
- Vad var det som fungerade bra under själva införandet? 
- Upplevde ni vid införandet något problem gällande integrering av företagets 

olika system?  
- Hur gick ni till väga när vid införandet av systemet? Hur länge innan och hur 

nära arbetade ni med konsulten/utvecklaren? 
- Fick ni tillgång till support och i så fall uppkom det ofta problem, i så fall 

kände ni att ni fick den respons som ni ansåg er vara i behov av? 
- Hade ni ett befintligt datalager innan och i så fall fann ni några problem om 

det var på det viset eller underlättade detta arbetet för er och/eller 
konsulten/utvecklaren?  

- Om ni hade ett datalager innan eller inte, hur har detta påverkat ert fortsatta 
arbete? 

- Anser du att systemet är konstruerat så att det är begränsat eller att det kan 
växa i takt med företaget? 

- Är systemet organisationsövergripande? Alltså kan man plocka data från 
överallt i företaget, från de flesta avdelningar? 

- Hur lång tid har det tagit för er att bygga upp ert beslutsstödjande system?  
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- Har valet av system gjort att det uppstått några specifika problem under själva 
införandet av systemet? 

- Vad har ni för typ av support och hur ser det ut i dagsläget? 
- Anser du att ledningen och de anställda befann sig på samma nivå när det 

gäller synen på CRM och nyttan detta kommer att innebära? 
- Vart kom själva CRM initiativet ifrån och hur påverkade detta införandet? 
- Får vi återkomma om vi har fler frågor?  
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Bilaga - Ordlista 
 
Back-office system: system som arbetar och utför det inre arbetet i ett företag eller 
institution. 
 
Cross-selling: när produkter och tjänster säljs till kunden utifrån kundens förflutna 
beteende och köphistorik.     
 
Datalager: en samling av integrerad data som skall fungera som företagsbeslut.  
 
Extern data: data som erhålls utifrån företagets interna organisation. 
 
Fas: ett specifikt skede under systemets införande. 
 
Franchisetagare: arrendering av del av större leverantörs rörelse. 
 
ROI (Return On Investment): fördelar med CRM-systemet mäts och jämförs med dess 
kostnader. Detta kan visa på mer exakta resultat när systemet har införts och börjat 
användas.  
 
Superanvändare: en person som dagligen jobbar i den ordinarie organisationen, men 
som har fått till uppgift att testa det nya systemet som skall införas i organisationen.  
 
 


