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Abstract 
 
The purpose of this thesis was to examine why so many CRM-projects didn`t reach the 
expected goals that companies’ management envisaged. The purpose was divided into two 
research questions. 

 How should companies’ management design the strategic projection of the CRM 
implementation? 

 How will employees’ attitude to changes influence the result of the CRM 
implementation? 

 
The case company was a Swedish technical consulting company; interviews were conducted 
with two represents from two different departments. The findings of the study were that 
management often strongly believes that software will sort out most of the upcoming 
problems and forget the factor that education of employees is at least equal important.  
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer jag att gå igenom bakgrund till studien, problemdiskussion samt syfte och 

forskningsfrågor. I bakgrunden ger jag en grundläggande bild av hur ett CRM-system fungerar 

samt vilka fördelarna är och varför jag valt detta ämne. I problemdiskussionen tas sedan med 

hjälp av teorin de problem upp som finns inom området. Avslutningsvis presenteras syftet samt de 

forskningsfrågor arbetet skall försöka besvara. 

1.1 Bakgrund 

CRM - Customer Relationship Management beskrivs enligt Bull (2003) som ett 

informationssystem med syfte att möjliggöra ett företags förståelse för vad kunderna 

efterfrågar och har sin grund i relationsmarknadsföringen. Mer praktiskt handlar det om att 

sammanfoga olika typer av data så att man snabbt kan ta reda på information om kunderna 

samtidigt som man utvecklar de personliga relationerna (ibid).  Nguyen, Sherif och Newsby 

(2007) menar att CRM kan beskrivas som en digitalisering av de anställdas kunskap om 

kunderna eftersom olika typer av information som siffror från försäljning, behov, krav, smak 

och beteendepreferenser sammanfogas. Författarna fortsätter att utveckla resonemanget 

genom att diskutera vilka fördelar det innebär; de menar på att kunskapen informationen 

ger om kunderna främst leder till längre och mer hållbara relationer vilket i sin tur skapar 

mervärde för båda parter. De liknar CRM vid ett verktyg ur en verktygslåda där den 

huvudsakliga uppgiften är att särskilja ett företag från sina konkurrenter med hjälp av 

kunskapsresurser, produktidéer och förmåga att hitta lösningar på kundens problem. 

Anderson (2006) förklarar att med hjälp av de olika beslutsystem skapas en god förståelse 

inom alla olika kanaler i företaget vilket betyder att ledningen enklare kan planera och 

kontrollera aktiviteter vilket leder till snabbare beslutsflöden genom företaget, vilket är en 

grundförutsättning för att öka inkomster och vinster.  

 

Jag läste CRM–kursen på LTU hösten 2008 och fascinerades av hur självklart litteraturen 

förklarade fördelarna med att använda ett CRM-system i verksamheten. Detta gjorde att jag 

började läsa vetenskapliga artiklar i ämnet och snart fick jag en annan bild av hur 

verkligheten ser ut. Jag vill med den här D–uppsatsen undersöka varför så många företag 

som 70 % (Dickie 2000) anser att implementeringen av CRM inte uppfyllt de mål man hade 

initialt. 

1.2 Problemdiskussion 

Chen och Popovich (2003) väljer att beskriva hur CRM består av tre grundstenar dessa är 

People, Process och Technology. De anser att grundstenarnas koppling mellan varandra 

måste vara friktionsfri för att ett CRM-system skall löpa bekymmersfritt. Bilden nedan visar 

mer ingående hur kopplingen mellan leverantör och kunder ser ut där databasen förses med 

informationen från båda håll och fungerar som den informationsbank som är grundsyftet. 
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                                                             Fig1. http://www.wednesdayrelations.com hämtad 2008 -11-03       

Kundinformationen är kärnan i ett CRM-system och oftast den största investeringen som 

företag gör när man skall implementera CRM menar Gustafsson (2008). Att implementera 

CRM - system i verksamheten för att bättre kunna tillfredställa sina kunder har sedan 1990-

talet blivit allt vanligare; men trots de många fördelar som ett CRM-system kan ge ett 

företag visar statistiken att det ofta förekommer problem när CRM skall implementeras 

Dickie (2000). Han presenterar en studie där 202 företag implementerat CRM men endast 

30.7 % ansåg att de hade lyckats förbättra sin försäljning och service till kunder. I en stor 

surveyundersökning med stora företag som exempelvis IBM framkommer det att ungefär 

70% av de medverkande företagen anser att de inte uppnått de förväntade mål man hade 

med implementeringen av CRM Giga (2001). Gustafsson menar att det mest förekommande 

misstaget som görs är att tron på att tillgången på information man får genom CRM skall lösa 

i princip allt. Corner och Hinton (2002) menar att förlita sig på IT-system är förenat med en 

mängd olika risker av varierande grad. De anser att en större förståelse för de problem som 

ofta uppstår skulle påverka utgången för om en implementering kommer att lyckas eller inte. 

CRM består av nya koncept, ny teknik, nya metoder och är under ständig utveckling skriver 

Ramsey (2003), så det är inte konstigt att det uppstår problem när olika aktiviteter skall 

sammanfogas för att uppfylla gemensamma mål.  

 

Den globala konkurrensen har gjort att relationerna mellan företag och kunder har 

förändrats menar Bull (2003); ett större och mer tillgängligt utbud har inneburit större 

valmöjligheter för kunderna vid köp av produkter. Att ta hand om sina redan befintliga 

kunder har därmed blivit allt viktigare (ibid). Nguyen, Sherif och Newsby (2007) framhäver 

att företag ändrat sin syn från produktfokusering till kundfokusering; man ser på sina kunder 

som själva kärnan i verksamheten och företagets framgång grundar sig i hur väl man lyckas 

tillfredställa och uppfylla de relationer man har till kunderna. Klassiska citat som ”kunden har 

alltid rätt” eller ”gör allt som står i din väg för att göra kunden nöjd” används ofta då företag 

skall bevisa både för anställda och kunder hur viktigt det är med kundfokusering, men att 

översätta ord till handling är inte alltid så lätt, menar Nguyen et al.  
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Att ha en klar strategi över vad som skall göras och hur det skall göras är en enligt 

Gustafsson (2008) det man först bör tänka på när man ska implementera ett CRM–system i 

företaget. Hela organisationen bör vara med och se helheten. Han menar att det gäller att 

riva murarna mellan avdelningar och hålla ihop kunder, marknad, sälj- och kundservice. Det 

är även viktigt att VD och ledning är väl insatta i arbetet. Dimitriadis (2008) är av liknande 

åsikt och menar på att en tydligt designad strategi för hur CRM skall användas är en 

nyckelfaktor. Han anser att förmågan att anpassa företagets visioner med visionerna för hur 

CRM skall användas oftast är grundproblemet. Men även hur säljmål definieras beroende på 

hur relationen med kunden ser ut, beslut om vilka segment som man skall fokusera på samt 

hur man finansiellt ska uppfylla de mål man har satt upp. Att ha goda kunskaper om sina 

kunder och förstå de förväntningar som kunderna har av relationen är enligt Nguyen et al en 

grundförutsättning för att lyckas med CRM. De menar att det gäller att förstå de faktorer 

som varje segment anser vara viktigast i relationen och sedan hitta bästa möjliga väg för att 

få maximal utdelning ekonomiskt samt upplevt värde av kunden. Kan man identifiera de 

faktorer som kunden anser är viktigast att få uppfyllda, finns det förutsättningar att lyckas 

väl menar de. Men man får inte glömma att utgå ifrån vetskapen att företag i slutändan 

måste tjäna pengar på sin verksamhet och inte bara göra kunden nöjd (ibid). Att utbilda och 

förbereda de anställda för de förändringar som CRM innebär är av största angelägenhet 

menar Shum, Bove och Auh (2006). Anställda som är involverade i ett CRM-projekt måste 

acceptera att arbeta på ett sätt som är mer baserat på känslomässiga och behovsgrundande 

värderingar än man tidigare använt sig av, då det mer handlade om rena fakta som 

exempelvis intäkter och kostnader. Chen och Popovich (2003) menar att personalen måste 

förstå och respektera syftet med implementeringen av CRM för att det skall lyckas men hur 

personalen kommer att reagera beror på ledningen. Detta stöds av Gustafsson som menar 

att det krävs strategier internt för hur man skall arbeta med att använda information samt 

löpande måluppföljning. Men detta är något som inte ges tillräckligt mycket tid menar 

Gustafsson och kan vara en stor anledning till att antalet företag som anser att 

målsättningen med CRM inte uppfyllts. Nguyen et al anser att det inte existerar någon 

vetenskap överhuvudtaget om hur den organisatoriska förändringen påverkar de anställdas 

prestationer vilket också påverkar hur väl lyckat CRM-projektets utfall blir. Chen och 

Popovich menar att personalen oavsett hur väl utformade processerna för strategi och 

teknik är, alltid är viktigast för att bygga upp ett CRM-system. De menar att ledningen har sin 

största utmaning i att utveckla strategier för hur personalen skall agera under processen 

samtidigt som ledningen måste visa sitt engagemang och vara närvarande och stöttande för 

att de fördelar man har för avsikt att utveckla med CRM verkligen sker och inte bara 

definieras i en utvecklingsplan. Lindgreen (2004) delar in ledning och personal i två grupper 

där ledningsgruppen, på engelska kallad (management developement) och personalen 

(employee involvement) skall arbeta parallellt efter en utvecklingsplan för varje grupp, 

samtidigt som de skall vara ihopkopplade och jobba mot varandra. Lyckas man med detta, 

menar författaren att möjligheterna för att skapa positiva kopplingar mellan kundlojalitet, 

lojalitet hos de anställda samt i slutändan ökade ekonomiska vinster ökar. Han påpekar även 
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att för att ovanstående scenario skall vara möjligt att genomföra krävs en stark ledning med 

tålamod och stort kunnande.  

 

Uppsatsen kommer att avgränsas mot personal och strategi; teknik kommer att finnas med 

som den kärnfaktor den är men inte behandlas på detaljnivå. Detta styrks av Lindgreen och 

Antioco (2004) som menar att CRM inte alltid behöver härledas till tekniska lösningar. 

1.3 Syfte 
 

Problemdiskussionen har resulterat i följande syfte och forskningsfrågor. 

 

Syftet med den här uppsatsen är belysa varför så många CRM-projekt inte anses uppfylla 

förväntade mål. 

 

Då i stort sett all forskning och litteratur i ämnet utgår ifrån hur man bör gå till väga för att 

implementering och användning av CRM skall ska bli framgångsrikt är det svårt att besvara 

forskningsfrågor som är konstruerade för att besvara misslyckanden. Jag har därför vänt 

forskningsfrågorna mot syftet för att kunna använda mig av den teori som finns om CRM. 

Det resulterade i dessa forskningfrågor. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

Forskningsfråga 1. Hur bör företagsledningens strategiska planering utformas vid 

implementeringen av CRM? 

 

Forskningsfråga 2. Hur påverkar personalens inställning till förändring resultatet av CRM-

implementeringen? 
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2.Teori 
Här presenteras teorin som för båda forskningsfrågorna är hämtad från artiklar som 

behandlar CRM, samt organisatoriska förändringar. 

2.1 Forskningsfråga 1. Hur bör företagsledningens strategiska planering 

utformas vid implementeringen av CRM?   

2.1.1 Planering och Utvärdering av CRM 

I problemdiskussionen presenterar jag hur Chen och Popovich (2003) delar in CRM i tre 

grundstenar, people, process och technology där grundtanken är att beroende på hur 

kopplingen mellan dessa fungerar är avgörande för hur CRM - systemet kommer att fungera. 

För att kunna planera och utvärdera hur CRM fungerar undersöker Dimitradis (2008) detta 

närmre genom att använda sig av en GAP-modell: framtagen av (Zablah, Bellenger och 

Johnston 2004). Modellen visar hur olika delar internt i företag är sammanlänkade med 

varandra samt hur kundernas förväntningar och upplevelser påverkas och tillgodoses. 

Genom att se på hur olika flöden finns mellan komponenterna i modellen menar Dimitradis 

att man kan upptäcka potentiella källor till problem, ineffektivitet och punkter som direkt 

kan identifieras som misslyckade. Modellen kan användas för att implementera de olika CRM 

elementen men även vid utvärdering.  

     

                                                                                                                                                    

Fig 2. Zablah, Bellenger och Johnston (2004). Customer Relationship Management Implementation Gaps. 

 

Gap 1. Visar på skillnaden mellan kundförväntningar och hur strategin är formulerad, 

Dimitradis menar på att meningen är att visa om det finns brister eller avsaknad i 

kundorienteringen, vilket är viktigt då en av grundförutsättningarna för ett lyckat CRM 

bygger på en god kundförståelse initialt.  Men enligt författaren är detta ett vanligt problem 

och det är endast ett fåtal företag som uppmärksammar vilken typ av förväntan kunden har 
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på relationen. Ett vanligt förekommande problem är att marknadsavdelningen känner till 

kundens förväntan men inte lyckas förmedla detta till högsta ledningen vilket i sin tur gör att 

strategin inte tar hänsyn till den informationen (ibid). För att överbygga gap 1 är det viktigt 

att företaget konstant kan ta del av information från marknadsundersökningar där 

kundernas förväntningar av relationen framkommer. 

 

Gap 2. Här vill Dimitradis visa hur organisation, teknik och management är kordinerade och 

allierade ihop med den uttalade strategin. Teknikgapet visar skillnaden mellan vad högsta 

ledningen prioriterar vid implementeringen av CRM och de erbjudanden som 

teknikavdelningen sedan erbjuder kunderna. Om den tillgängliga teknik som finns inom 

företaget inte klarar av att uppfylla de mål ledningen satt upp kommer strategin inte att 

fungera. Samma sak gäller organisation och personalgapen, finns inte kompetensen inom de 

olika avdelningarna kommer en implementering av CRM inte fungera fullt ut. Vid den här 

nivån kan sex specifika gap identifieras, för att hantera dessa krävs det att företaget kan 

genomföra analys av organisationen, övning, IT-infrastrukturinvesteringar, väl fungerande 

kommunikation horisontellt och vertikalt, gemensam affärskultur samt en krossfunktionell 

enhet att leda projektet. Extern hjälp kan även vara bra för att få in ytterligare kompetens 

och kunnande. Vanliga problem som kan uppstå är hierarki mellan olika nivåer i företaget 

samt en negativ inställning till förändring hos personalen.   

 

I gap 3 skall strategi och resurser på effektivt sätt förvandlas till ett utbud av planerade 

aktiviteter. En aktivitetsplan för de olika kunderna skall tas fram och där måste samtliga 

kanaler involveras som exempelvis callcenter och internet. Här är det viktigt att man 

sammanfogar kundernas ”touch points” innan aktivitetsplanen tas fram för att kunna 

leverera en konstant kundrelation. En nyckelpunkt under detta gap är att organisera 

kundsupportaktiviteter och teknisk infrastruktur så att kundernas varierade efterfrågan kan 

tillgodoses; oavsett hur relationen ser ut. 

 

Det fjärde och sista gapet är kundrelaterat och visar skillnaden mellan kundernas 

förväntningar på relationen och hur dem uppfattat företagets CRM policy och aktiviteter. 

Eftersom kunderna har relationer med andra leverantörer är det viktigt att kunna ta reda på 

hur de upplever relation för att kunna utveckla och förbättra CRM.  För att ta del av den 

viktiga informationen presenterar författaren två punkter ett företag bör tänka på.  

 

1. Ta reda på vilka fördelar kunden förväntar sig av relationen vid olika situationer som 

exempelvis service vid problem, om en leverans är felaktig; hur hanteras det. För att 

ta reda på sådan information är fokusgrupper ett bra alternativ att använda sig av. 

2. Utvärdera kundernas förväntningar för att lättare kunna segmentera dem och 

därmed uppfylla deras förväntningar mer precist. 
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2.1.2 Strategi vs  teknik 

(Gentle, 2002) presenterar ett antal orsaker till att CRM inte uppfyller förväntade resultat. 

Han menar att bristande planering med otydliga mål, där företaget inte förmedlar tanken 

med CRM genom hela företaget utan endast till en viss nivå där kunskapen om vad som 

krävs för att nå det förväntade resultatet är bristfällig. Kombinationen mellan den uttalade 

strategin och det IT-system man har tillgång till fungerar inte och resulterar i uteblivna eller 

bristfälliga kontakter inom företaget men även utanför med kunderna (ibid). McAffe och 

Brynjolfson (2008) menar att strategier bör utvecklas med hänsyn till det IT-systemet företag 

har tillgång till, annars tar man stora risker som kan skapa stora konsekvenser. Corner och 

Hinton (2002) är av liknande åsikt och menar att det finns en överhängande risk att 

misslyckas om man förlitar sig på data som inte kan stödja den uttalade strategi som finns 

för implementeringen. De menar även att konflikter kan förekomma mellan den redan 

befintliga teknik som finns i företaget och den nya teknik som introduceras när man 

investerar i ett CRM-system. Att lita för mycket på att den tekniska delen och tro att det skall 

lösa hela implementeringen är också en stark riskfaktor som bör undvikas (ibid). Författarna 

tar även upp att tilliten till teorin kan göra att alldeles för lite tid läggs på hur man praktiskt 

kan lösa de uppkomna problemområden; vilket leder till att problem skapas som kanske inte 

hade varit ett problem om kommunikation mellan teori och praktik varit tydligare. Men för 

att kunna fokusera på informationen som systemet hanterar måste tekniken fungera vilket 

man självklart förutsätter att det gör när man planerar projektet menar Sin, Tse och Yim 

(2003). Men tyvärr är det oftast problem med den delen menar författarna; vilket skapar 

osäkerhet och förseningar i projektet som gör att man tvivlar på att man är på rätt väg. De 

menar att en sådan situation kan göra att man omedvetet släpper på de grundläggande 

strategierna och istället mer och mer utgår ifrån vad tekniken klarar av. Märker man inte 

detta i tid så har man omedvetet gått över till teknikfokusering och riskerar då att tappa 

helhetskonceptet anser Sin, et al.  

 

2.1.3  Kundefokusering vid implementering av CRM  

Ramsey (2003) anser att det första man bör beakta när man bestämmer sig för att 

implementera CRM i ett företag är att identifiera hur kundbasen ser ut och vad de anser 

skulle kunna utveckla en stabilare relation. Han menar att finns det inte möjlighet för 

kunderna att tillgodose fördelarna med CRM skall man inte ens tänka tanken på att satsa på 

ett sådant projekt. För att ta reda på hur viktiga kunderna är för företaget kan man använda 

en P&L (profit & loss) strategi som Wreden (2004) utvecklat, för att utvärdera kundbasen. 

Ramsey beskriver denna del som hjärtat inom all kundrelationsbyggnad och ger en tydlig bild 

av hur kunderna ser ut och vilka nivåer av service, pris, rabatter och distribution som är 

aktuellt för det specifika segmentet och vad man bör göra för att tillfredställa de behov som 

finns.  
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Fig 3. Wreden, N. (2004), “Build a customer P&L sheet”, Destination CRM, www.destinationcrm.com 
 

Newell (2000) delar in kundbasen i tre grupper, topp, mitten och botten. Topp segmentet 

som utgörs av cirka 10%, är kunder som är mycket lojala och har stort förtroende för 

företaget, mot de kunderna krävs det att man erbjuder bästa möjliga service för att se till att 

de håller sig trogna. I mitten gruppen som utgör nästa 40-50% finns goda förutsättningar för 

att utveckla närmare kontakter på sikt, denna grupp ger goda marginaler och har potential 

att bli lojala toppkunder. Den här gruppen menar Newell är den som kräver mest effektiv 

CRM eftersom den även använder sig av andra leverantörer och därmed har en utmärkt 

position för att spela ut konkurrenter mot varandra. Botten gruppen identifierar han som de 

40-50% längst ned på kundstegen som endast genererar marginella vinster och är således 

inte i allt för stor utsträckning viktiga att lägga energi på, eftersom det skulle vara väldigt 

resurskrävande och skulle påverka servicen till de mer värdefulla kunderna i de andra 

segmenten. Dock menar Newell att det finns viss potential för vissa av kunderna att 

utvecklas och man bör därmed inte vara främmande för att det kan ske förändringar. 

När kundbasen är identifierad är nästa steg att välja vilka kanaler man skall använda sig av 

vid distributionen av CRM klargör Nguyen och Newsby (2007). De menar att det är en 

process som måste pågå parallellt hela tiden eftersom förutsättningarna för de olika 

kanalerna kan förändras på relativt kort sikt. Att ha en uppdaterad bild av de olika kanalerna 

som är tillgängliga bör finnas anser Ramsey; eftersom man då har goda förutsättningar att 

snabbt tillgodose förändringar i kundernas efterfrågan.   

 

2.1.4 De fem (5) p:na för en lyckad CRM-strategi  

Lassar och Rauseo (2008) presenterar fem punkter som bör uppfyllas för att lyckas med 

CRM; där den första kallas för ”Purse strings” och betyder att ledningen måste vara beredda 

på att investera lika mycket inom teknik som på duktiga medarbetare för att genomföra 

implementeringen. Den andra punkten författarna presenterar är ”Passion” och där är 

budskapet att ledningen måste hålla en hög nivå av entusiasm och vara involverade i 

utveckling och utförande av visioner och strategier för CRM. ”Practice” är den tredje 

punkten där uppmärksamheten bör läggas på hur man förmedlar kunskapen till de anställda 

och följer upp hur processen utvecklas. ”Patience ” är nästa steg som handlar om vikten om 

att acceptera tiden det tar att genomföra förändringar. Den femte och sista punkten 

”Persistence” påpekar vikten i att behålla fokuseringen på CRM oavsett vilka situationer som 

man utsätts för. Författarna menar på att företaget bör utveckla en process med 

ovanstående punkter som grundstenar för att sedan implementera in tekniken i processen 

och för att tillsist implementera processen i företaget.  Becker, Greve och Albers (2009) 
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stödjer ovanstående teorier och menar på att det ingrepp i verksamheten som 

implementering av ett CRM–system innebär handlar till stor del om hur väl 

grundorganisationen i företaget är utvecklad. Författarna menar på att eftersom ingreppet 

är cross – funktionellt spelar det ingen roll hur mycket tid pengar eller tålamod som 

investeras om man inte har en fungerande grundorganisation och rutiner för att jobba 

cross–funktionellt inom företaget.  

 

2.2Forskningsfråga 2. Hur påverkar personalens inställning till förändring 

implementeringen av CRM?  

2.2 .1 Den mänskliga faktorn vid förändring 

Att CRM inte blir den förbättring för företaget som man förväntat sig beror till största delen 

på de anställda menar Petouhoff (2006). Hon menar att de anställdas personliga inställning 

till förändring är den största faktorn till hur resultatet kommer att bli men att det är 

ledningens ansvar att se till så att personalens inställning hamnar på rätt nivå. Många gånger 

underskattar ledningen de psykologiska aspekterna om hur människor reagerar vid 

förändring och de menar Petouhoff påverkar mer än någonting annat. Hon beskriver 

förändring som en upplevd fara för människan där man antingen tappar handlingskraften 

(freeze) står upp (fight) eller flyr (flight). Med grund av den psykologiska teorin i föregående 

mening menar hon att det kan leda till ineffektivitet, högre kostnader, längre ledtider 

förlorad information vilket medför färre fördelar för CRM-implementeringen än som var 

tänkt från början. Auh, Bove och Shum (2006) presenterar i sin studie en jämförelse där man 

menar att förändringar gör att personal iklär sig olika roller när förändringar sker och detta 

beror på vilken typ av personlighet man är. De presenterar tre roller som oftast är 

förekommande; där den första är förändringsstrategen som inser fördelen med en 

förändring och skapar sig en vision om hur förändringen skall gå till och meddelar ledningen 

om vilka risker och fördelar som kan komma att uppstå när förändringar sker. Den andra 

typen av roll är förändringsimplementeraren som ser till att det dagliga förändringsarbetet 

fortskrider. Den tredje och sista rollen som författarna presenterar är mottagarna som utgör 

den största gruppen inom ett företag, deras uppgift är att acceptera och ändra sitt beteende 

efter de nya förutsättningar som förändringen skapar. Auh et al tar också upp hur viktigt det 

är att ta större hänsyn till de anställda vid förändringar och menar på att kärnan i en 

förändringsprocess är de anställda. Antingen väljer man att samarbeta för en fungerande 

förändring när man tagit del av de fördelar eller nackdelar det innebär eller så bestämmer 

man sig att förändringen inte är bra och då väljer man att inte acceptera projektet. Dessa 

beteenden har en viktig roll i hur CRM-projektet kommer att fungera; författarna anser att 

det är ett stort ansvar som kräver övning då det handlar om att ändra beteende både ur ett 

strategiskt och tekniskt perspektiv men även hur kunderna bemöts eftersom relationerna 

blir närmre och mer personliga. Därför anser de att förändringarna endast är möjliga om de 

anställda är beredda att ändra sig så pass mycket att man lämnar sin personliga 

bekvämlighetszon och accepterar förändringarna fullt ut. Petouhoff klargör några av 

anledningarna till vad människor fruktar mest vid förändringar; dessa är  
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 rådande maktskifte kan förändras 

 förändrar hur personalen arbetar 

 en känsla av att inte ha full kontroll kan infinna sig 

 det är annorlunda 

 utmanande 

 påfrestande 

 oprövat 

Vad som ofta händer i ett företag när man genomför de förändringar som CRM kräver är att 

ledningen oavsett hur väl genomarbetad och förberedd företaget är på förändringen, inte 

kan uppskatta hur tidsperspektivet ser ut menar Petouhoff. Hon anser att ambitionen från 

ledningen inte stämmer överens med de anställdas och resultatet blir att man i ett alltför 

tidigt skedde misströstar och analyserar varför tidsplaner och dess mål inte uppfylls i den 

takt man räknat med. Detta leder till att insatser görs utan riktig grund och man skapar bara 

ännu mer oreda i företaget vilket i slutet resulterar i förluster, ökade kostnader, frustrerade 

medarbetare och missnöjda kunder. På nästa sida presenteras två grafer av Petouhoff som 

illustrerar hur skillnaden mellan verklighet och analys kan se ut när det gäller tidsaspekter.  

 

How we wish change would happen 

                          How change really happens 
 
 

Fig 4. Petouhoff, N. (2006). The Scientific Failure for CRM. www.destinationcrm.com 

 

2.2.2 Anställdas åtagande vid omorganisation 

Shum, Bove och Auh (2008) presenterar i en artikel hur de anställdas åtaganden påverkas vid 

organisatoriska förändringar. De presenterar tre möjliga tillstånd som en anställd kan hamna 

i och detta kan bero på vilken typ av position man har inom företaget, vilka typer av relation 

man har med sina kunder, hur relationen med arbetsgivaren är samt vilken typ av 

personlighet man är. Tillstånden är ett (1) affective, två (2) continuance samt tre (3) 
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normative. Författarna beskriver att personer med starka band till sina uppdrag ofta blir 

känslomässigt engagerade vid förändringar vilket kan vara både positivt och negativt i 

sammanhanget. Man fortsätter att beskriva hur anställda som har långa relationer med sina 

uppdrag även tar längre tid på sig för att acceptera förändringar eftersom de ofta upplever 

att de får mer att göra och uppdragen skiljer sig från tidigare, vilket betyder att det krävs nya 

arbetsmetoder och större engagemang. Slutligen presenterar man de normativt inriktade 

människorna som ofta känner en skyldighet att göra det som förväntas av dem, ofta 

personer som inte engagerar sig särskilt mycket mer än de måste. Meyer och Allen (1996) 

skriver att anställda med känslomässigt engagemang för sina uppgifter är den bästa typ av 

egenskap hos personalen för att genomföra en lyckad omorganisation. De menar att den här 

typen av personlighet har engagemanget att göra det lilla extra för att mål uppfylls på bästa 

möjliga sätt, vilket är viktigt då omorganisationer ofta kräver större press och mer ansvar av 

de anställda. Men att hitta personer som har dessa egenskaper är svårt menar Schabraq och 

Cooper (2000) den typiska människan i dagens samhälle är så pass upptagen med sig själv 

och sitt eget liv, att andra människor och saker som man inte direkt är involverad i är 

ointressanta. De beskriver hur människan använder sig av ett antal olika rutiner i olika 

situationer både privat och i jobbet; detta gör att förmågan att se möjligheter till 

förändringar minimeras med tiden och samma typ av rutiner används om och om igen. Man 

menar på att försöka förändra sitt beteende skulle ta fram nya färdigheter och sätt att lösa 

problem, men detta skapar stress hos människor vilket gör att det sker blockeringar i hjärnan 

och de lösningar som redan finns är de enda som man anser fungerar. Man kallar det för 

”qualitative underload” och anser att det ofta handlar om arbetsuppgifter som inte är 

tillräckligt stimulerande vilket gör att rutiner räcker för att klara av jobbet samtidigt som den 

kreativa delen av hjärnan fokuserar på hur kollegor sköter sitt jobb eller hur chefen agerar i 

olika situationer. Schabraq och Cooper menar att dessa typer av tillstånd ökar risken för 

allvarliga stressrelaterade sjukdomar samt gör att företag blir ineffektiva.     

2.2.3 Intern marknadsföring 

Enligt Grönroos (2004) är intern marknadsföring en viktig del för att få personalen motiverad 

att lära sig och underordna sig nya strategier. Han menar att det tar ungefär 12-24 månader 

för personal att lära, acceptera och tillämpa nya strategier, men med en genomarbetad 

intern marknadsföring ökar chanserna att sänka det tidsintervallet. Grönroos definierar 

Intern marknadsföring; att ta hand om de anställda som en intern kund och deras jobb som 

en intern produkt. Han presenterar fyra centrala mål med Intern marknadsföring:  

 

1. Hjälpa de anställda att förstå och godkänna vikten av samspelet med kunderna och deras 

ansvar för den totala kvaliteten i företaget. 

2. Hjälpa de anställda att förstå och godkänna uppdraget, strategier, produkten, service, 

system och externa kampanjer för företaget. 

3. Kontinuerligt motivera de anställda och informera dem om nya koncept, varor, service och 

externa kampanjer så att ett bra ekonomiskt resultat uppnås. 

4. Kunna locka och behålla bra personal. 
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Echeverri och Edvardsson (2002) menar att den övergripande målsättningen med intern 

marknadsföring är att samtliga anställda ska arbeta i samma riktning för att kunna prestera 

tjänster som kunden är nöjd med. Man menar att all extern marknadsföring blir betydelselös 

ifall de anställda inte kan leverera det som kunderna förväntar sig och om de inte förmår att 

interagera med kunderna på ett serviceinriktat sätt. Den interna marknadsföringen är 

således en förutsättning för den externa och den centrala uppgiften blir att skapa motivation 

(ibid). Författarnas slutsats är således att en framgångsrik intern marknadsföring kan leda till 

mer motiverad och bättre informerad personal som trivs bättre på arbetsplatsen. Bansal, 

Mendelsson och Sharma (2001) tar resonemanget vidare och behandlar i sin artikel om 

intern marknadsföring anställdas medarbetarskap (översatt från engelskans employee 

empowerment). För att vara framgångsrik när det gäller kundservice menar författarna att 

de anställda måste känna frihet under ansvar där förtroende för sin chef och en tro på 

företagets affärsidé är grundläggande faktorer men även vetskapen att kunna fatta egna 

beslut utan att bli dömd i efterhand är viktigt. Det är väldigt enkelt för en chef att ge direktiv 

om att självständighet och förmåga att kunna ta och lösa egna beslut är något denne 

uppskattar, men om lösningen inte är optimal vem tar på sig ansvaret då, frågar sig 

författarna. För att utveckla stabil och positiv medarbetarskap hos de anställda menar de att 

hela organisationen måste genomsyras av stark tro på de individuella prestationerna i 

synergi med en klar strategi och välutvecklade processer.     
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3.Metod 
I detta kapitel presenteras hur studien genomförts samt hur litteratursökningen utförts och 

vilken forskningsstrategi som använts. Jag motiverar även val av undersökningsföretag och 

vilka datainsamlingsmetoder som använts. Till sist kommer jag att ta upp vilka metodproblem 

som är väsentliga i undersökningen. 

3.1 Litteratursökning 

För att hitta relevant litteratur utfördes litteratursökningen med hjälp av sökorden CRM, 

CRM implementation, implementation of CRM, human behaviour in organizational change, 

implementation strategies och internal marketing med hjälp av Emerald, Business Source 

Elite och Science Direct.  

3.2 Forskningsstrategi 

Valet föll på att genomföra en fallstudieundersökning. Denscombe (2000, s 41-43) framhåller 

att det är lämpligt att använda en fallstudie när man vill få en detaljerad bild av det generella 

genom att belysa det enskilda. De forskningsfrågor som ställts är relativt komplexa och 

kräver detaljrik och svårtolkad information. Därför ansåg jag att en fallstudie borde vara 

lämpligast.  

3.3 Val av fall 

Som jag skriver i bakgrunden läste jag 7.5 poängskursen CRM på D-nivå hösten 2008. 

Eftersom jag i min C-uppsats behandlat ämnet kundvärde fann jag teorierna och syftet med 

CRM-system intressant och som en förgrening av det jag undersökt tidigare. Jag bestämde 

mig tidigt i höstas för att inrikta min d-uppsats mot CRM men vilken vinkel den skulle ha var 

oklart. Men efter att ha läst en hel del vetenskapliga artiklar i ämnet uppmärksammade jag 

ett mönster som intresserade mig. Nämligen att endast en tredjedel av företagen som 

investerat i ett CRM-system ansåg sig vara nöjda. Min första tanke var då att ta reda på 

varför så pass stor del inte ansåg sig vara nöjd. Efter närmare diskussion med min 

handledare kom jag till insikt att det förmodligen skulle vara svårt att hitta personer som 

skulle vara intresserade av att berätta om något som inte fungerat. Antagligen skulle 

personer med insikter och kunskaper som krävs för att besvara frågor på den här nivån inte 

ha samma uppfattning om att det inte fungerat som sitt företag i stort. Jag bestämde mig då 

för att undersöka hur man går tillväga när man implementerar ett CRM-system och utifrån 

den informationen undersöka om jag kunde hitta någon eller flera punkter som ofta innebar 

problem. Det utvecklade sig senare till att jag blev mycket intresserad av vilken del 

personalen har i en förändring som implementeringen av ett CRM-system innebär. 

 

 

Fallföretaget är Åf–Ingemansson och är ett konsultbolag inom byggnadsakustik, 

samhällsbuller, industriakustik och produktutveckling och är idag verksamt i hela Europa 

med nio kontor i Sverige. 2006 förvärvades företaget av Åf. Man håller därmed på att 

anpassa sig till Åf:s organisation vilket även innebär att det CRM-system man har idag skall 

avvecklas för att bytas ut mot Åf:s variant som mer liknar en projektdatabas.  
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Intervjuobjekten hade en förfrågan om att få vara anonym i intervjuerna, vilket jag inte såg 

som något problem. 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Intervjuer är ändamålsenliga när man söker djupgående och komplex information 

(Denscomb, 2000, s 143). Med stöd av Denscombe (2000, s 135) valde jag att använda mig 

av semi-strukturerade telefonintervjuer för att få en lättsammare intervju med möjlighet till 

följdfrågor och mer djupgående förklaringar än vid enkäter. Jag hade som målsättning att 

intervjua personer med olika positioner i hierarkin för att få så många vinklar av den 

komplexitet som jag insett att systemet CRM är. Tyvärr fick jag inte tag på någon person lite 

längre ner i hierarkin förslagsvis en konsult som hade tillräckligt med kunskaper och 

upplevelser för att svara och reflektera över frågor som jag hade för avsikt att ställa. Därmed 

skedde bara två intervjuer med personer som har chefsansvar vilket förmodligen påverkat 

hur svaren sett ut. Jag fick genom en personlig kontakt som är verksam inom fallföretaget 

kontakt med två personer varav den ene är enhetschef på ett av företagets kontor och 

jobbar aktivt med CRM–systemet och var även med när det implementerades. Den andra 

personen satt med i ledningsgruppen som ansvarade för implementeringen men är idag inte 

längre kvar inom företaget. 

 

Formuleringen av intervjufrågorna baserades utifrån den teoretiska referensramen med 

målet att göra dem så lite styrda som möjligt. Intervjuerna skedde via telefon och spelades in 

med tillstånd från respondenterna. Tiden för intervjuerna varierade mellan 30 och 45 

minuter. Båda respondenterna fick tala fritt omkring de frågor som ställdes utifrån den 

intervjuguide som konstruerats. Vissa följdfrågor ställdes om jag ansåg att något inte tagits 

upp ordentligt eller ville förtydliga något som tagits upp. Dagen innan intervjun skickade jag 

ut en sammanfattning där syftet med studien presenterades samt de ämnesområden jag 

hade för avsikt att fråga om. Jag ansåg det vara det bästa sättet att få så ärliga svar som 

möjligt utan att respondenten var helt oförberedd. Hade intervjuguiden skickats ut i förväg 

anser jag att svaren löpt en risk att bli tillrättalagda vilket skulle ha påverkat uppsatsens 

validitet.    

3.5 Analysmetod 

I analysen har teori jämförts med empirin där kapitlet är uppdelat efter forskningsfrågorna. 

Empirin har efter övervägande redovisats som ett frågeformulär. För att få en så tydlig och 

detaljrik bild av problemområdet som möjligt ansåg jag att det var relevant att redovisa 

svaren i sin helhet. Då empirin innefattat ett och samma konsultföretag är slutsatserna 

relativt generella för hur det fungerat för just dem. Detta gör att mina slutsatser kan vara till 

grund för mer initierade undersökningar.   

3.6 Metodproblem 

Syftet med uppsatsen var att belysa varför så många CRM-projekt inte anses uppfylla 

förväntade mål. Det finns många olika system på marknaden vissa är enklare och andra är 

mer avancerade. CRM – system används i alla möjliga branscher och för att ge en enhetlig 
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bild bör man nog fokusera på en viss bransch för att verkligen kunna belysa vart problemen 

finns. Dock är teorin relativt öppen det vill säga den tar inte hänsyn till specifika branscher 

utan är övergripande. Nu var fallföretaget ett teknikkonsultbolag vilket självklart satte sin 

prägel på de svar jag fick och det påverkade självklart validiteten. Att sedan företaget ansåg 

sig vara relativt nöjt med resultatet av hur CRM-systemet påverkat verksamheten gjorde 

antagligen att problem som är vanliga i andra organisationer inte framkom vilket även det 

påverkar validiteten. Med facit i hand var även forskningsfråga ett för allmän vilket märktes 

efter jag genomfört intervjuerna; analysen är enligt min mening inte tillräckligt nischad. 
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4.Empiri 
I empirikapitlet presenterar jag intervjuerna i helhet och anledningen till det är att jag anser att 

det ger den tydligaste bilden för läsaren av hur olika syn personer inom ett och samma företag 

kan ha på en och samma sak. Det ger även koppling till frågeställningen i problemdiskussionen.  

4.1 FF 1. Hur bör företagsledningens strategiska planering utformas vid 

implementeringen av CRM? 

4.1.1 Fall A.  

 

När man ska implementera ett CRM - system är det flera olika delar som tillsammans skall 

bilda den informationsbank som ett CRM – system är, hur gör man för att länka ihop de olika 

byggstenarna? 

 

VI tog fram en kravspecifikation som behandlade vilka krav som systemet skall ha; systemet 

är ju kopplat till en projektdatabas med mallar till de olika projekten, dels uppgifter om 

kunder och dels med projekt. Men infon innehåller allt från kontaktuppgifter till vilket 

intresse kunden har, vilken bransch osv. Och när systemet togs fram utvärderade man vilka 

typer av branscher har våra kunder, vart kan vi sälja uppdrag. Sedan klassificerades de olika 

branscherna samt klassificering av olika objekt som kunden jobbar med som vi gör uppdrag 

för. Till exempel har vissa kunder energiproduktionsanläggningar andra kanske jobbar med 

bostadshus och så vidare. Sedan har vi en klassificering på tjänster vi erbjuder som 

exempelvis samhällsbuller, externt industribuller, järnvägsbuller, byggnadsakustik, 

vibrationer i byggnader. Detta är i sin tur kopplat till de övergripande affärsområden vi har 

som är bygg, samhälle, industri och produkter. Det gäller att tänka igenom de byggstenar 

och kopplingar som vi vill ha. Vi skickar ibland ut info till kunder, dels kan det vara ren 

säljinformation om en typ av tjänst vi kan erbjuda eller så kan det vara inbjudan till ett 

kundevent eller en inbjudan till någon kurs vi håller i och då kan man ha nytta av den här 

klassificeringen så att man på ett smidigt sätt kan kontakta rätt typ av kunder. Om kursen 

handlar om industribuller kan vi välja ut vilka kunder vi skall skicka ut info till. 

 

Var det någon del som var/är uppenbart problematisk i projektet? 

 

Ja det var lite olika beroende på kontor hur intresserad man var av detta. Och detta speglar 

sig än idag då vissa kontor använder CRM i sina processer mer andra mindre. Beroende på 

hur man uppskattar det, en del tycker det fungerar medan andra kanske ser det som ett 

onödigt ont. Men vi använder systemet för att ta ut våra uppdragsnummer om vi har ett 

prospekt/affär som vi vill vinna lägger vi in information om den i systemet, då får man ut ett 

projektnummer och så kan man bevaka den där och om man nu har ett tips eller en 

förfrågan från en kund kan man gå in i databasen och se vilka andra jobb som har gjorts för 

den kunden men även se vilka andra liknande uppdrag har vi gjort för andra kunder. Det 

skapar en informationsbank internt mellan de anställda och är det så att någon i exempelvis 
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Umeå gjort ett liknande arbete kan det kanske finnas möjlighet att få med honom på något 

sätt i projektet eller fråga. Men det kräver att konsulterna uppdaterar med den info de har 

vilket inte alltid fungerar problemfritt.  

 

Stämde ledningens uppfattning om hur personalen skulle klara av det nya sättet jobba väl 

överens? 

 

Det fungerar väl inte alltid så bra, jag som arbetar som sektionschef vill ha kontroll på vad 

som pågår i projekten; vilka som är i offertstadiet vilka prospekt som finns, vilka pågår och 

vilka är avslutade och så vidare. För att i sin tur kunna samla ihop information till 

rapporteringen till min chef. Skulle samtliga uppdatera detta i CRM systemet skulle det 

arbetet vara betydligt lättare än vad det är idag. Men det tycker många tar tid och man 

glömmer bort det.  

 

Så informationen man har stämmer då inte riktigt med hur verkligheten ser ut och då blir det 

snabbt missförstånd?  

 

Ja det stämmer, jag gör en sådan sammanställning en gång varje månad och då har jag inte 

jättemånga uppdrag så jag kan själv gå in och ändra statusen på de projekt som uppdateras 

dåligt. Medan andra alltid uppdaterar statusen på sina projekt vilket är jättebra. Ett annat 

exempel på när systemet inte används fullt ut är när vi ska skicka ut vår kundtidning som vi 

gör några gånger per år och då har vi en kod på användarna där man kan ange om kunden 

skall ha den svenska tidningen, engelska eller båda två och då brukar personen som 

administrerar detta påminna oss i god tid innan att uppdatera systemet med kunderna så att 

det står rätt vilket typ av tidning de ska ha och vilka som inte ska ha den längre osv.  Vad jag 

menar är att det inte finns inpräntat i ryggmärgen hos personalen att gå in och uppdatera i 

systemet och för att få det vet jag inte hur man skulle kunna bära sig åt. Man prioriterar 

alltid vad som är viktigast och skulle man tjata och påminna om det varje dag skulle det 

förmodligen förbättras. Men samtidigt finns det prioriteringar som för stunden är viktigare 

och då blir det att man lägger tiden på dessa; Som att sälja in uppdrag, genomföra och sedan 

fakturera. Det vill säga kärnan i arbetet. Man anser att man inte hinner och prioriterar bort 

rapporteringen.  

 

Hur såg strategin ut för kunderna, det vill säga kundnyttan i att ni investerade i ett CRM - 

system? 

 

Oftast kommer uppdragen in via konsulterna som har en upparbetad kontakt med kunden 

och då faller det oftast naturligast att den konsulten tar hand om uppdraget. Skulle det vara 

så att det handlar om en nykund utser jag som sektionschef vem som passar bäst att ta hand 

om det. Beroende på kompetens, tid osv. Själva systemet talar inte om vem som lämpar sig 

bäst för olika typer av uppdrag, däremot kan man se vilka personer som har ansvarat för 
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vissa typer av projekt och då kan man utröna att just den personen skulle passa bra. Och 

som svar på frågan så får kunderna mer och bredare kunskap för att få sina problem lösta 

eftersom vi internt blir bättre på att dela med oss av vår kunskap.  När vi nu ska byta till ett 

mer avancerat system är tanken att det skall vara mer som en kunskapsbank där man skall  

kunna söka på äldre projekt och ansvariga personer för dessa och på så sätt kunna ta del av 

kunskap genom hela företaget oavsett om man jobbar på kontoret i Luleå eller Malmö. 

Systemet är utrustat med väldigt avancerade sökfunktioner och är dessutom webbaserat 

vilket vi hoppas skall göra det mer lättåtkomligt och därmed mer användbart.  

 

Hur gör ni när ni följer upp vad kundens upplevelse är i förhållande till förväntningar? 

 

Det har vi regler för men det ingår inte i CRM - systemet vilket hade varit optimalt då detta 

säkerligen hade lett till fler uppdrag eller förlängningar av aktuella uppdrag. Nu följer vi upp i 

den mån vi hinner med. Vi har sagt att vi ska ha ett möte med kunden efteråt för att 

utvärdera men det är inte alltid sådant hinns med.  När man arkiver ett utfört uppdrag bör 

man ha som praxis att även ta kontakt med kunden.  Detta är något vi kan jobba med och 

förbättra. Men eftersom vi är ett konsultföretag kan det ibland vara så att kunderna inte 

riktigt själv vet vad som behövs och då kan det ju uppstå situationer där förväntningarna var 

annorlunda från början men kanske ändrats under arbetets gång. Eller så gör man det 

kunden saknar men då får man fakturera mer helt enkelt. 

 

Nämn de enligt dig tre viktigaste faktorerna för att ett CRM - system skall fungera. 

 

Det skall användas av alla och inte bara av vissa avdelningar utan samtliga. Sedan måste det 

uppdateras fortlöpande samt vara snabbt och lättillgängligt. Weebbaserat och utan buggar 

så att inte info försvinner. Det är en faktor för att personal skall motivera sig för att lägga tid 

på det. Något som många ser som ett problem med crm system är att drt finns en risk att 

man tar info om kunder samt affärer och diskuterar med konkurrenter vilket skulle vara 

väldigt allvarligt och negativt. Men jag tror inte att man kan skydda sig mot det då blir 

systemet istället för dåligt och begränsas i sin användning, man får helt enkelt lita på att folk 

inte begår brott och kriminella handlingar. 

4.1.2 Fall B 

När man ska implementera ett CRM - system är det flera olika delar som tillsammans skall 

bilda den informationsbank som ett CRM – system är, hur gör man för att länka ihop de olika 

byggstenarna? 

 

Först måste man på ledningsnivå formulera en målsättning, vad vi skall ha det här till, vilken 

är nyttan för oss och vad är nyttan för företaget. Sen får man tala om att vi vill ta oss hit bort 

och vi tror vi får den här och den här fördelen av det. Då har man visat på att såhär kommer 

vi att göra framöver. Sedan får man gå tillbaka och ha informationsmöten och lyssna av med 

de olika medarbetarna hur dom känner inför detta vad är viktigt för dem. Man kan ju inte 



19 

 

fråga alla men man får se till att sätta ihop en grupp med de som har störst intresse av det 

här. Då blir det ju dock så att det finns de som har väldigt aktuell information och vissa som 

har mindre och då skapas det ett gap i mellan. Det får man ju då försöka att minimera 

genom fortlöpande information eftersom alla i slutändan skall använda systemet. Sen är det 

ju inte så lätt som det låter såklart men vi hade ändå en bild vad vi ville uppnå samt hur vi 

skulle göra för att ta oss dit och jag kände ändå att vi lyckades med detta. Vi ville ha ett 

system som var lättmanövrerat eftersom alla skulle använda det samt att det skulle vara lätt 

att underhålla. Men sedan tar det ju tid att få det här att fungera eller mer att göra det 

bättre och bättre hela tiden. Efter två år kanske det dyker upp nya frågeställningar som man 

inte tänkt på initialt och då måste man ju hitta sätt att lösa dessa efter de förutsättningar 

som finns för tillfället. Min uppfattning är att detta är väldigt komplex för att det just är så 

många bitar som skall kugga i varandra och det är därför det forskas så mycket inom det här 

området och det kan ju bara bli bättre. 

 

Var det någon del som var uppenbart problematisk i projektet? 

 

Ja vi i ledningsgruppen hade väl inte alltid samma uppfattning. Alla hade inte inställningen 

att det var så viktigt att genomföra detta. Vi var 9 kontor på den tiden och alla hade då sina 

egna sätt att hantera info om kunder och projekt. Men vi ville ha en gemensam modul som 

skötte detta för hela företaget. Och den stora flaskhalsen i detta var att få cheferna på 

kontoren att gå ut och informera att så här ska vi göra nu därför att vi vill stärka 

kompetensen genom att kunna ta del av varandras erfarenheter. Detta tog ett tag.  

 

Stämde ledningens uppfattning om hur personalen skulle klara av det nya sättet jobba väl 

överens? 

 

Vi hade ju inte riktigt jobbat på det här sättet innan men vi visste ju att det var skillnad på 

hur mycket man kunde om de program vi jobbade i. Men vi hade nog en ganska bra bild om 

hur kompetensen såg ut i företaget för att börja jobba på det här sättet. Men sedan handlar 

det ju om att skapa en rutin att jobba på ett sådant sätt och då handlar det nog inte så 

mycket om själva kunskapen utan att anamma en ny metod att lägga upp sitt arbete på; 

vilket är varierande beroende på hur man är som person. 

 

Hur såg strategin ut för kunderna, det vill säga kundnyttan i att ni investerade i ett CRM - 

system? 

 

Vi såg det som en del i kundhanteringsprocessen och sen vet vi att kunderna vill att vi skall 

vara uppdaterade i deras verksamhet. Och eftersom vi är ett konsultbolag är det än mer 

tydligare eftersom man då ofta vet mer om kunderna än vad de vet själv.  Så helt enkelt all 

info samlad på ett och samma ställe, vilket betyder att vi som bolag har en bättre samlad 

kunskap om kunderna. 
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Hur gör ni när ni följer upp vad kundens upplevelse är i förhållande till förväntningar? 

 

Jag tror aldrig vi hade den typ av frågeställning men i kundenkäterna vi skickar ut så 

upplevde jag att vi fick god respons och att vi hade god uppföljning och ordning på det vi höll 

på med. 

 

Nämn de enligt dig, tre viktigaste faktorerna för att ett CRM - system skall fungera? 

 

Jag tror att det viktigaste är att man har ett uttalat mål som löper genom företaget, att det 

här vill vi åstadkomma genom att göra så här. Den andra är att ha delaktighet så att samtliga 

funktioner får vara med i processen och känna att de får sin röst hörd. Den tredje är 

utbildning och information att man utbildar i vikten av att ta hand om sina kunder . 

4.2. FF2. Hur påverkar personalens inställning till förändring resultatet av 

CRM-implementeringen? 

4.2.1. Fall A 

Hur upplevde du att personalen reagerade på den förändring som detta innebar? 

 

De flesta är införstådda med att det är för att förbättra och effektivisera arbetet men det är 

ju alltid en tröskel att komma över. En del efterfrågar utbildning medan andra är mer framåt 

och lär sig mer själva. Det är ju bra om systemet är intuitivt så att man inte behöver utbilda 

sig så mycket. 

 

Kunde ni ha gjort något annorlunda för att minimera de som upplevde detta som något 

negativt? 

 

Ja, självklart kunde vi varit ännu mer stöttande men oftast vill personalen ha stor frihet 

samtidigt som de vill att det ska vara relativt uppstyrda regler, men jag tror det är viktigt att 

vara väldigt tydlig om vad som gäller. Finns det exempelvis 40 olika uppgifter att fylla i kan 

man upplysa om vilka som absolut måste fyllas i. Helt enkelt kunna anpassa sig lite efter 

individen utan att det gagnar grundsyftet. 

 

Om man ser till reaktionerna hos de anställda kunde man urskilja hur man reagerade kopplat 

till vilken funktion man hade inom företaget? 

 

Beror nog mycket på hur involverad man är i systemet beroende på vilken tjänst man har. 

Den administrativa personalen som sitter mycket i systemet och administrerar uppdragen 

har självklart mycket frågor. Inte så att de är negativa men de vill att det ska vara tydligt från 

ledningen, man ska ha en klar tidsplan saker skall finnas färdiga och man vill veta vem som 
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skall göra det. Kort och gott det ska flyta på annars kommer som svar på din fråga säkerligen 

osäkerhet och sämre prestationer från deras sida.  

 

Kan man använda någon form av intern marknadsföring för att underlätta ännu mer? 

 

När det gäller vårt nya system har mail gått ut, samt info på intranätet. Även möten samt att 

man har tillgång till utbildning på nätet. Vi har berättat om tidsplanen osv. men det kräver ju 

en insatts det sköter sig inte av sig självt. Och det är viktigt för att folk helt enkelt skall 

anamma det. Bland de äldre så finns det ju en vana av att det ibland byts system och vissa 

kan ju vara bättre när det gäller teknik så man får fråga. Jag tror att så länge det fungerar 

tekniskt sett samt att man har en tydlig plan och utbildning så skapar man goda 

förutsättningar för att känna att CRM - systemet har hjälpt till att göra bättre affärer men 

det kräver att man ser det på längre sikt. 

4.2.2. Fall B 

Hur upplevde du att personalen reagerade på den förändring som detta innebar? 

 

Efter som vi är ett konsultbolag är det ganska naturligt att man har långa relationer med sina 

kunder. Men som det ofta kan vara i konsultbranchen så har konsulterna sina egna kunder 

och det var det som vi ville bryta upp lite genom att införa CRM - systemet så att 

kunskaperna om kunderna utnyttjas av hela företaget.  Och då var det ju många som tyckte 

att varför skall jag lägga ned möda på det här jag har ju redan mina kunder – rör inte dom!. 

Och sen så fanns det vissa som tyckte det här var jätteviktigt och gärna jobbade lite bredare. 

Det där varierar ju också lite, har du jobbat länge så har du dina kontakter som löper på och 

man kanske tycker att man känner till företaget bra. Men en persons arbete för en kund är ju 

egentligen ganska lite, men kan man då vara flera så ökar ju chanserna att få in ännu större 

uppdrag. Och på så sätt kunna titta på hela företagets behov och se hur man skulle kunna 

hjälpa kunden ännu mer. Men då krävs det ju att det är lite olika människor med olika 

kompetenser. 

Kunde ni ha gjort något annorlunda för att minimera de som upplevde detta som något 

negativt? 

 

Nja det är ju så att vi är människor allihopa och det finns det ju alltid en rädsla för 

förändringar hur stark man än är. Och då ser man kanske inte på det som att vilka fördelar 

kan detta innebära för mig utan istället att nu kommer någon att ta min kund eller att jag 

kommer få mer administrativt arbete eller att jag kommer inte kunna jobba som jag gjorde 

innan, det finns ju väldigt många farhågor i ett sådant här läge då. För att göra någonting åt 

det så handlar det mycket om att återkoppla och hitta bra argument till varför man gör det. 

Och det där tror jag är viktigt att man hela tiden försöker arbeta med. Jag tror att i alla typer 

av företag, för att få igenom en förändring måste man arbeta väldigt aktivt för att stödja den 

förändringen. Numera pratar man om coachning och det kunde vi alldeles säkert gjort bättre 

det kan man aldrig göra för mycket av egentligen. 



22 

 

 

Om man ser till reaktionerna hos de anställda kunde man urskilja hur man reagerade kopplat 

till vilken funktion man hade inom företaget? 

 

Ja kanske men mer tror jag att det beror på egenskaperna hur man är som människa 

beroende på hur man reagerar. Hur öppen man är för förändringar då, vad man har för 

läggning men det är klart att människor högre upp i hierarkin oftast har mer info kring att vi 

ska lägga om och då är det ju lättare på något sätt att hantera det. Sen kanske människor 

högre upp i hierarkin är mer benägna till förändringar. Jag vet inte det kanske är orättvist att 

säga så, det varierar säkert där men …jag har nog inget riktigt bra svar på de.  

 

Kanske blir lite för mycket psykologi om man går in för djupt i det där? 

 

Ja CRM är ju en struktur ett tillvägagångssätt, om man ska bygga en CRM - struktur och har 

mycket kunder är det ju kommunikationen som är det viktiga ut mot kunderna och har man 

då strukturen bakom sig och kan konsten att kommunicera vad det är kunden vill ha så 

brukar det fungera hyfsat bra. Men där är vi ju så olika 

 

Är det rädsla för förändring eller för konkurens som det handlar om?  

 

Det är nog blandat dels är man nog rädd att någon skall kritisera det jobb man har gjort men 

även en rädsla för konkurrens 

 

Hade ni någon uttalad strategi för hur ni skulle sälja in förändringen internt? 

 

Ja det hade vi, dels gick vi ut med det och förklarade vad som skulle ske och sedan hade vi 

utbildningar tillsammans med leverantören av själva mjukvaran. Sedan hade vi grupper där 

det fanns de som kunde lite mer och hade större behörighet som stöd till övriga kollegor. 
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5. Analys  
I det här kapitlet ställs teorin som presenteras i teorikapitlet mot den empiri som de två fallen 

bidragit till. 

5.1 Forskningsfråga 1. Hur bör företagsledningens strategiska planering 

utformas vid implementeringen av CRM? 

 

Dimitradis (2008) förklarar sambanden mellan de olika byggstenarna strategi, organisation, 

personal och teknik som nyckeln för att en implementering av ett CRM-system i slutändan 

skall bli lyckosamt. I respondenternas svar får man en bild hur man tänkt och gjort för att 

skapa en strategi med en klar och tydlig målbild. I fall B beskrivs det hur man hade en 

målbild som talade om att hit vill vi komma genom att göra på det här sättet. I strategin 

fanns beskrivet hur byggstenarna skulle medverka och sammanfogas för att slutligen nå 

målet. Lassar och Rauseo (2008) beskriver hur en ledning måste ha tålamod, uttalade 

strategier och tydliga mål för att lyckas med en implementering. Jag anser att det var något 

man var väl medveten om och även lade stor vikt vid; fall B beskriver hur man under 

projektets gång stannade upp gick tillbaka och utvärderade hur situation såg ut samt hade 

en dialog med personalen i form av informationsgrupper. 

 

I fall A beskriver man hur klassificerade och organiserade olika typer av kundsegment för att 

matcha rätt aktiviteter med rätt kund, vilket enligt Dimitradis ofta kan innebära problem då 

info från marknadsavdelningar inte alltid kommer i sin helhet till beslutsfattarna. Något som 

kan ha underlättat i detta fall är att fallföretaget är ett konsultföretag där konsulterna sköter 

försäljningen vilket i detta fall betyder att man inte har en marknadsavdelning som sköter 

uppföljning och utvärdering med kunderna. Detta gör att ett steg försvinner i processen 

vilket kan påverka hur information om kunderna kommer mer till sin rätt. Man anser sig 

även ha lyckats bra vilket självklart är ett bevis på att så är fallet. För att kunna behandla rätt 

kunder med rätt aktiviteter beskriver Dimitradis hur man måste utvärdera kundernas så 

kallade ”touch points” och sedan utifrån den informationen skapa en aktivitetsplan för de 

olika kundsegmenten eller om kunden är en nyckelkund, en aktivitetsplan för just den 

specifika kunden. Detta stödjer Ramsey (2003) som anser att det första man bör beakta när 

man bestämmer sig för att implementera CRM i ett företag är att identifiera hur kundbasen 

ser ut och vad de anser skulle kunna utveckla en stabilare relation. Fall A bekräftar den 

tanken genom att förklara hur man klassificerat kunder och kunskap för att säkerställa att 

man lägger rätt fokus på rätt kund. För att i slutändan kunna analysera hur kunderna 

upplever nyttan i den produkt de betalar för. Newell (2000) stödjer detta med sin 

klassificerings teori där kunderna klassas efter lönsamhet. Dimitradis menar att det är viktigt 

att utvärdera och bryta ner cyklerna i delar för att kunna utvärdera detaljer som exempelvis 

kundsupport. Fall B bekräftar att man i de kundenkäter man skickat ut fick god respons på 

det arbete man gjort och hur kunderna upplevt produkten. Fall A bekräftar det Fall B 

förklarar men nämner även att detta inte finns som funktion i själva CRM-systemet vilket 

förmodligen hade varit ultimat och säkerligen inneburit ännu fler affärer och bättre 
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kundförståelse. Att det i detta fall handlar om ett konsultföretag kan säkert ha sin del i detta, 

då båda respondenterna nämner att man ofta vet mer om kunderna än vad kunderna vet 

själva. Vilket borde innebära att göra en utvärdering med en kund som fått hjälp med något 

de inte har kunskap att lösa själv är väldigt tacksamt och kanske inte ger de direkta svaren på 

hur man som leverantör kan förbättra sin kundhantering, som om man hade varit en 

hårdvaruproducent som haft konkurrenter med i stort sett samma produkt och utbud.           

 

När man sedan kommer till teknikens funktion i förhållande till den tilltänkta strategin menar 

Dimitradis att om systemet inte stödjer den tilltänkta strategin uppstår snabbt problem. Fall 

A är inne på att det system man har idag är stationärt och relativt tungrott att jobba med; 

vilket gör att man drar sig för att uppdatera konstant eftersom det tar alldeles för lång tid i 

förhållande till den information man lägger in. Detta varnar McAffe och  Brynjolfsson (2008) 

för då man menar att strategier bör utvecklas utifrån vad det IT-system man har klarar av; 

annars löper projektet stora risker att misslyckas.   Ser man till hur personalens kompetens 

och förmåga att jobba efter den tilltänkta strategin stämmer överens med hur ledningens 

syn på detta initialt var, kommer båda respondenterna med intressanta uppgifter. Fall B 

menar på att det inte handlar så mycket om kompetens utan mer om att hitta incitament för 

att personalen skulle ta till sig det nya sättet att jobba på, vilket visserligen kan ses som en 

typ av kompetens men inte ur ett tekniskt kunnande. Fall A förklarar att så länge det inte 

finns inpräntat i ryggmärgen att hela tiden uppdatera systemet när man har ny information 

om något case prioriterar man istället andra delar i arbetet dvs. kärnämnena i de 

arbetsuppgifter man har. För man kan inte som chef lägga för mycket tid att påminna om 

detta för då blir det tillslut tjat och irritation.  Detta är intressant men egentligen inte 

speciellt konstigt. Jag anser att sambandet är ganska tydligt; är det inte tekniskt 

genomförbart att på ett smidigt sätt uppdatera systemet på information är det svårare att 

skapa rutiner för en sådan aktivitet vilket sammanfattningsvis är en del i hur resultatet blir i 

användandet av ett CRM-system. Corner och Hinton (2002) stödjer sambandet i sin artikel 

där man menar på att ett system som gör att strategier inte kan genomföras relativt 

problemfritt tar mer och mer energi av användarna och tillslut utan att det kanske direkt 

märkts har mer fokus lagts på tekniken än själva grundsyftet. Sin, Tse och Yim (2003) stödjer 

denna teori och menar på att övergången till teknikfokusering kan ske relativt osynligt och 

när man väl märker det kan det ha gått så pass långt att man inte behärskar situationen.  

 

Grundorganisationen menar Becker, Greve och Albers (2009) avgör till största delen hur en 

implementering i ett företag resulterar sig. Ett CRM-system är en kross-funktionell 

investering vilket gör att det aldrig blir bättre än den svagaste punkten i företaget. Fall B 

svarar att man bör se till att samtliga funktioner får sin röst hörd, ha ett uttalat mål som 

löper genom hela företaget samt utbilda och informera på frågan vilka de tre viktigaste 

delarna för att lyckas med en implementering av ett CRM-system är. Jag anser att det 

stämmer väl överens med hur pass komplex och svår hanterligt detta fenomen är; några 

rader kan beskriva enkelheten och självklarheten i att investera och börja använda ett CRM-
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system. Sedan kan en bugg i en programvara skapa en kedja av hinder och upplevda problem 

så att en stor investering tillslut anses vara mer eller mindre misslyckad.    

5.2 Forskningsfråga 2. Hur påverkar personalens inställning till förändring 

implementeringen av CRM? 

Hur personal reagerar vid förändringar har en stor del i hur man kommer att lyckas eller ej 

menar Petouhoff (2006). Att ta hänsyn till de psykologiska aspekterna är den största 

utmaningen för ledningen menar hon; upplevelsen av att inte ha full kontroll på situationen 

kommer självklart infinna sig men att den känslan skall vara så pass lindrig är ledningens 

uppgift att åtgärda. Fall B förklarar hur hon uppfattade reaktionerna när personalen blev 

medvetna om att en implementering av ett CRM-system skulle ske och detta skulle innebära 

vissa förändringar mot hur arbetet bedrevs idag. Vissa ifrågasatte direkt och ansåg att detta 

var av ondo medan andra såg möjligheterna till förbättring. Fall A ger en liknande bild då han 

beskriver det som en tröskel att ta sig över; men är ändå på det klara med att de flesta var 

införstådda med att detta var något som skulle förbättra och effektivisera arbetet. Auh, Bove 

och Shum (2006) presenterar tre olika roller som människor reagerar efter vid förändringar; 

dessa är förändringsstrategen, förändringsimplementeraren samt mottagaren. Detta stöds 

av båda respondenterna som medger att människor reagerar på olika sätt men majoriteten 

accepterar beslutet. Auh et al menar också på att förändringen kommer att lyckas om 

personalen vågar lämna sin bekvämlighetszon och accepterar förändringen fullt ut. Fall B 

förklarar att många av konsulterna jobbat under många år och på så sätt byggt upp ett 

nätverk med långa och stabila relationer; vilket för dessa betyder att de redan har sitt eget 

sätt att vårda kundrelationer på. Att få den delen av personalen att förstå att man kan bli 

ännu mer effektiv samt få dem kliva ut ur den bekväma sits de har för att kunna få in fler 

affärer hos den aktuella kunden kräver tid och mycket engagemang. Fall A menar på att har 

man väl fungerande relationer ska man inte in och peta alltför mycket, utan det är viktigt att 

kunna anpassa sig efter de anställda utan att grundsyftet med CRM drabbas. Auh et al 

fortsätter att beskriva hur personer med långa relationer och starka band till sina åtaganden 

blir känslomässigt engagerade vid förändringar samt tar längre tid på sig att acceptera 

förändringen efter som man upplever att man får mer att göra. Fall B:s upplevelser stödjer 

den teorin då hon menar att argument som; nu kommer jag inte kunna jobba som jag gjorde 

innan eller nu kommer någon att ta mina kunder; tiden med administrativt arbete kommer 

att öka. Lösningen på detta är enligt Fall B att återkoppla mycket och hitta bra argument till 

varför man gör det och detta bör göras löpande hela tiden. För att genomföra en förändring i 

ett företag måste man jobba väldigt aktivt för att stödja den; coaching är ett populärt ord 

nuförtiden och det anser jag är viktigt menar respondenten. Auh et al menar även på att var 

man befinner sig i hierarkin också kan härledas till hur reaktionen till förändring och detta 

stöds av båda respondenterna. Fall A menar på att reaktionen baseras på hur aktivt du 

jobbar i systemet. Är man administratör påverkas självklart arbetet mycket mer än för en 

konsult och då har man säkerligen också fler åsikter. Fall B anser att ju högre upp i hierarkin 

man sitter desto mer information har man om orsaker och strategier kring förändringen 

vilket gör att man då förmodligen har lättare att hantera det. Sedan kan det nog vara så att 
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människor högre upp i hierarkin är mer benägna till förändringar; men det kan säkert 

variera. 

 

Men att reagera är enligt Meyer och Allen (1996) tecken på att man är engagerad och bryr 

sig om sitt jobb vilket är en stor fördel om personalen är när man skall genomföra en 

förändring. Ser man till majoriteten av personalen i fallföretaget så är de flesta akademiker 

vilket borde betyda att de flesta har investerat i tid och pengar för sin utbildning vilket borde 

vara en stark anledning till att vara intresserad av att hela tiden utvecklas och göra ett bättre 

jobb. Samtidigt som reaktionen säkerligen är som Fall B säger en blandning av rädsla för 

kritik och konkurrens.  

 

Att före och under en förändring kommunicera ut sitt budskap är en förutsättning för att 

lyckas med sin målsättning vilket båda respondenterna är helt överens om. Ser man till den 

teoretiska referensramen så löper kommunikation som en röd tråd genom teorierna. 

Respondenterna nämner hur man jobbat med utbildning genom workshops, 

informationsmöten, brainstorming möten samtidigt som man försökt ha en klar målbild och 

en tydlig strategi för att ta sig dit. Strategin har under tiden uppdaterats utefter de 

upplevelser ledning uppfattat saker samt hur personal reagerat och kommit med feedback. 

Sättet att jobba stämmer överens med hur Grönroos (1996) beskriver intern 

marknadsföring; att ta hand om de anställda som en intern kund och deras jobb som en 

intern produkt. Bensal, Mendelsson och Sharma (2001) menar att frihet under ansvar och en 

tro på de individuella prestationerna tillsammans med en stabil och välmående organisation 

skapar i slutändan kundvärde. Ser man till hur fallföretagets ambition att behandla sina 

anställda är tycker jag att det stämmer överens med föregående teori. Vi är bra men vi kan 

bli bättre men arbetet skall kännas utvecklande och inspirerande. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel besvaras studiens forskningsfrågor samt att studiens resultat knyts an med det 

övergripande syfte jag jobbat efter. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Forskningsfråga 1 Hur bör företagsledningens strategiska planering 

utformas vid implementeringen av CRM? 

Som jag avslutade att skriva i analysdelen finns det så mycket självklar och logisk teori om 

hur man bör planera och genomföra en implementering av ett CRM-system. Man måste se 

till kärndelarna och deras behov samt skapa friktionsfria vägar i mellan dessa. IT-avdelning 

måste ha en öppen och rak dialog med ledningsgruppen och så vidare. Strategin och 

målbilden måste vara tydlig och anpassningsbar för att kunna åtgärda problem som kan dyka 

upp på vägen. Jag ser det som fullkomligt självklart och hur kan så många som 70% av 

företag som implementerar CRM-system inte känns sig nöjda? Men det fascinerande med 

det hela är hur en bugg i en mjukvara kan skapa en förvirring i något som teoretiskt sätt 

känns ganska basic. Respondenterna var mycket kunniga och pålästa inom detta och hade en 

väldigt genomarbetad strategi hur man ville göra och gjorde uppenbarligen väldigt mycket 

rätt vilket de även ansåg själva. Samtidigt som det fanns mycket som de upplevde inte gick 

som man tänkt sig. Jag tror som svar på forskningsfrågan att det handlar om väl uttalade 

strategier och mål men sedan är en stor avgörande faktor hur företaget är organiserat i 

grunden och vilken hälsostatus som företaget befinner sig i; det som avgör mest sedan kan 

man nog utforma strategierna lite efter vad som passar just det specifika företaget. 

6.2 Forskningsfråga 2 Hur påverkar personalens inställning till förändring 

implementeringen av CRM? 

Personalens inställning till förändring påverkar i allra högsta grad hur implementeringen 

kommer lyckas eller inte. Och det är väl väldigt logiskt och inte alls häpnadsväckande. Det 

intressanta i sammanhanget är istället hur mycket plats man låter personalen ta i en 

implementering av ett nytt arbetssätt. Det är självklart en fråga beroende på vilken typ av 

personal man har. I fallföretaget jobbar människor som är väldigt kunniga inom sitt område 

och dessutom varit länge inom företaget. Men om företaget hade varit väldigt toppstyrt och 

med personal utan någon större erfarenhet hade det förmodligen sett annorlunda ut. 

Samtidigt kan en sådan typ av personal snabbare ta till sig nya direktiv och på så sätt anpassa 

sig till ett nytt sätt att jobba. Men att utgå ifrån personalens preferenser initialt och utifrån 

den informationen planera en implementering skulle förmodligen vara det bästa sättet. Att 

helt enkelt vända på det och bortse ifrån vad tekniken klarar av och hur strategin skall 

utformas. Vad krävs för att vi skall kunna bli en bättre leverantör? Ok, vi måste hitta en 

strategi och ett system som stödjer dessa punkter. Då kommer våra anställda kunna 

tillfredställa kunderna i sitt dagliga arbete vilket på sikt kommer generera större vinster.  

6.3 Avslutande synpunkter  

Som svar på syftet med uppsatsen anser jag att det brister i att ledningen tittar på siffrorna i 

ett alldeles för tidigt skede och inser att det inte hänt så mycket, vilket också ger slutsatsen 
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att investeringen i CRM-systemet inte blev den framgång man kalkylerat på. Precis som med 

implementeringen bör man ge det tid och det är inte för ens rutiner sitter och företaget 

använder systemet som en naturlig del i arbetet man kan förvänta sig ökade vinster. Då även 

olika grupper inom företaget arbetar olika mycket med systemet bör även utbildningen ta 

hänsyn till den typen av parametrar. Man kan göra jämförelsen med ett fotbollslag där 11 

spelare har olika roller men i slutändan handlar det om att försvara anfalla och vinna 

matcher. Vid vissa situationer är exempelvis backarna mer involverade vilket betyder att den 

typen av lägen bör backarna träna mer på. Men i slutändan är det jobbet man gör 

tillsammans som ger det slutgiltiga resultatet och det man tar med sig från matchen. Om 

företaget skulle bryta ner verksamheten i delar och lägga energi på varje del för att sedan på 

sikt se hur delarna kompenserar varandra och därmed skapa vinster tror jag fler skulle anse 

att outputen av investeringen i CRM-systemet inte var misslyckad. Samtidigt bör man ha i 

åtanke att i verkligheten finns förmodligen inte den tiden att göra på det sättet. Alternativ 

kostnaderna är sannolikt förstora. 

 

6.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Min åsikt är att uppsatsen ger en bild av att ett CRM-system är lika beroende av 

människorna som ska arbeta med det som den tekniska plattformen som det är uppbyggt 

på. Den tvärvetenskapliga teorin stärks av det faktum att gapen mellan teknik och utbildning 

många gånger skapar problem vilket i slutändan gör att man många gånger inte når 

förväntade mål. Utveckling av snabba upplärningsprocesser för anställda som ska jobba med 

systemet är förmodligen en nyckelfaktor som är i behov av framtida forskning.  
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