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Sammanfattning 
Customer Relationship Management blir ett allt vanligare verktyg för att hantera kundvård för 

företag, det används främst för att hantera kundrelationer och lagra kundinformation. Customer 

Relationship Management, eller CRM, bygger på en affärsfilosofi som bör genomsyra hela 

organisationen. Denna filosofi blir en strategi för att hjälpa företag hantera sina nuvarande och 

kommande kunder. CRM uppkom först på 90-talet då förståelsen för kundvård startade i 

kombination med automatisering av försäljningsprocesser och analysering av kunddata. Idag är 

CRM också ett informationssystem som stödjer organisationens kundvårdsstrategi och som 

möjliggör dagens arbete med CRM. Det blir en knutpunkt i många organisationer och får en 

central roll för det dagliga arbetet. Men, precis som med alla informationssystem så kan även 

CRM bli felande. Studien kommer därför att presenter vilka delar av införandeprocessen som är 

kritiska och även presentera vilka misstag som bör undvikas vid införandet och det kontinuerliga 

arbetet med CRM. Studien är av kvalitativ karaktär och bygger på intervjuer från företag som 

arbetar med CRM, studien är fallstudie inspirerad.  

 

 

Nyckelord: Customer Relationship Management, CRM, CRM-system, affärsfilosofi, kundvård, 

kundrelationer, kravställning, osupportade tillägg, överflödig funktionalitet 

 

 

  



 

 

Abstract 
Customer Relationship Management is an increasingly common tool to manage customer care for 

companies, it is mainly used to manage customer relationships and store customer information. 

Customer Relationship Management or CRM is based on a business philosophy that should 

permeate the entire organization. This philosophy is a strategy to help companies manage their 

current and future customers. CRM came in the 90s, when the understanding of the customer-

care started in combination with the automation of sales processes and analyzing customer data. 

Today, CRM is also an information system that supports the organization's customer care strategy 

which enables them to work with CRM. It becomes a hub for many organizations and has a 

central role in the daily work. But, just like any information system it may also fail. The study 

will therefore present which parts of the implementation that is critical. The study will also 

present which mistakes to avoid during the implementation and the continuous work with CRM. 

This study is qualitative in nature and based on interviews of companies that work with CRM, the 

study is case study inspired. 
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Förord 
 

I och med inlämning av denna C-uppsats avser vi att avsluta våra studier på det 

systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid Uppsala universitet. 

 

Vi vill först tacka våra respondenter från de anonyma företagen för den hjälp och det stöd vi fått 

från intervjuerna. Utan ert visade intresse för studien och er expertis och kunskap, skulle vi aldrig 

kunnat utföra denna studie.  

 

Vi vill också tacka vår handledare Ravi Dar för god handledning och bra hjälp genom hela 

processen. 

 

Tack för er hjälp! 

  



 

 

Begreppsdefinitioner: 
 

Customer Relationship Management (CRM) 

Innebär en utbred kundstrategi som används av företag och organisationer, ofta med stöd från ett 

relaterat informationssystem i form av mjukvara. Detta för att spara och behandla data och 

interaktioner med nuvarande, tidigare och potentiella kunder (Techopedia, 2016-06-07).  

 

 

Informationssystem (IS) 

Innebär oftast ett datorsystem som tillhandahåller delad eller behandlad information, samtidigt 

som det också omfattar de människor som använder systemet (Techopedia, 2016-06-07).  

 

 

CRM-system 

Avser i studien det informationssystem som används som stöd åt organisationer i deras arbete 

med CRM. Det kan röra sig om en mjukvara organisationen använder i det dagliga arbetet för att 

mer effektivt kunna utföra de arbetsuppgifter CRM innebär. 

 

 

CRM-lösning 

Avser i studien helheten av CRM i en organisation. Både arbetssätt i form av affärsstrategi men 

också det CRM-system som utgör stöd för att utföra dessa arbetsuppgifter effektivt. 

 

 

Införande 

Avser i studien när en hel CRM-lösning skall sättas i bruk för en organisation. Det handlar inte 

enbart om ett CRM-system, utan också att en ny strategi och ett nytt arbetssätt skall införas. 

 

 

Implementation 

Avser i studien att endast ett CRM-system skall sättas i bruk och inte någon CRM-lösning. Det 

behöver alltså inte innebära att strategin för organisationen förändras på något sätt. 

 

 

CRM-plattform 

Avser i studien de standardlösningar som existerar för CRM-system och som ofta ligger till grund 

för organisationers lösningar. Dessa plattformar kan sedan kompletteras med ytterligare 

funktionalitet om så önskas.  
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till studiens område att presenteras, följt av en 

beskrivning av problemområdet samt studiens syfte och frågeställning. Kapitlet presenterar också 

studiens avgränsningar samt kunskapsintressenter. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Under 90-talet investerade organisationer alltmer resurser i mjukvara som kunde automatisera 

försäljnings-, service- och marknadsföringsprocesser (Bligh & Turk, 2004). Det kunde bland 

annat innebära att organisationer använde sina kunddatabaser för att individuellt marknadsföra 

efter kunders skilda behov (Roberts, 2004). Då marknaden för denna typ av mjukvara utvidgades 

växte konceptet Customer Relationship Management (CRM) fram. CRM marknadsfördes som en 

ny affärsstrategi med centraliserad kundinformation, en högre kvalité på kundinteraktioner samt 

en djupare förståelse om organisationens kunder. Detta kom att representera ett nytt arbetssätt där 

kunden var i fokus. Organisationen skulle sätta kunden i centrum med hjälp av sitt CRM (Bligh 

& Turk, 2004). 

 

Ett Customer Relationship Management-system, eller CRM-system som det förkortas, är ett 

informationssystem som syftar till att samla och organisera information om ett företags kunder. 

Detta för att just kundrelationen ska gynnas och för att man lättare kan analysera framtida 

förhållanden (Kostojohn, Johnson, McKinnie & Paulen, 2011). CRM och CRM-system blir två 

skilda ting, det ena utgör en affärsstrategi eller affärsfilosofi medan det andra är ett 

informationssystem som skapar möjligheten att effektivt arbeta med CRM.  

 

CRM har utvecklats markant den senaste tiden i organisationer (Frow, Payne, Wilkinson, & 

Young, 2011) och omsätter idag stora belopp på marknaden, och dessa summor fortsätter att öka. 

Enligt Gartner Inc (2015) så omsatte CRM 20.4 miljarder dollar under 2013 och denna summa 

ökade till 23.2 miljarder under 2014, en ökning med 13.3% på ett år. 

 

 

1.2 Problembeskrivning 

 

Då CRM syftar till att hantera kundrelationer och kundinformation borde det utgöra en central 

roll, det representerar den delen av organisationen där allt kundrelaterat passerar och behandlas. 

Enligt Reynolds (2002) bör organisationers arbete centreras runt dess kunder. Kunden ska stå i 

fokus och all kundinformation behandlas med hjälp av CRM. CRM kan enligt Kostojohn et al. 

(2011) bli ett kraftfullt sätt att hantera en organisations kunder och kundrelationer, dock så kräver 

det stora ansträngningar från organisationer för att det ska anses som lyckat. Det är lätt att tro att 

framgången startar direkt när organisationen införskaffar det populäraste CRM-systemet på 
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marknaden, men oavsett system så måste omfattande frågor tas i beaktning. Dessa kan innebära 

hur organisationen bör vara strukturerad eller hur kundprocesserna ska hanteras. Det krävs alltså 

ett betydligt planerings- och förändringsarbete innan det införskaffade systemet bör 

implementeras. Det är nämligen väldigt enkelt att genomföra en dålig implementation av CRM 

som inte lever upp till de resultat organisationen investerade för (Kostojohn et al., 2011).  

 

Som tidigare nämnt så fortsätter organisationer att investera mer resurser i CRM-lösningar, enligt 

Bligh & Turk (2004) når dock fortfarande många av dessa projekt inte upp till det förväntade 

resultatet. I en studie utförd av Merkle Group Inc (2013) så misslyckas 63 % av alla CRM-

initiativ. Beynon-Davies (2013) berättar om misslyckade informationssystem och menar att 

orsaker kan delas in i utvecklings- samt användningsfel. Det kan alltså innebära att 

informationssystemet tekniskt-sett inte fungerar efter uppställda krav, att användningen av 

informationssystemet utförs på ett felaktigt sätt eller att det är för svårarbetat. Vid utvecklingsfel 

utgör kravställningen av många andledningar det mest kritiska steget. Det är under denna del i 

processen som systemets huvudsyften för första gången upprättas. Det krävs heller inga större 

resurser för att åtgärda det tidigare arbetet som redan utförts, då utvecklingen fortfarande är i ett 

tidigt stadie. Det blir dock allt svårare att förändra kravställningen senare i processen, det är något 

som kan komma att bli mycket resurskrävande (Dennis, Wixom & Roth, 2010). Liknande alla 

typer av informationssystem och som statistiken visar kan även ett CRM resultera i ett 

misslyckande, oavsett om orsaken kopplas till införandet eller det kontinuerliga arbetet med 

lösningen. 

 

När en organisations arbete centreras runt CRM där allt kundrelaterat passerar och behandlas är 

det främst kunderna som kommer att påverkas negativt vid ett misslyckande. När det är kunderna 

som kan gå förlorade till konkurrenter bör man alltså behandla CRM med en stor försiktighet. 

Det krävs ett omfattande arbete för att lyckas och som statistiken visar är det många 

organisationer som inte klarar av det planerings- och förändringsarbete som krävs. Trots detta 

ökar Customer Relationship Managements popularitet på marknaden, som också medför att 

intresset för att lyckas ökar. Det existerar här en problematik och det kan därför tyckas att 

införandet och det kontinuerliga arbetet med CRM bör behandlas med stor noggrannhet och tas 

på stort allvar. 

 

Trots att CRM har funnits på marknaden sedan en tid tillbaka tycks mycket av den tidigare 

forskningen som existerar haft en annan inriktning. Rigby, Reichhel & Schefter (2002) har 

tidigare genomfört en studie för att ta fram de fallgropar som existerar med CRM. Detta genom 

att granska resultatet av många CRM-införanden och se till de misstag som då orsakade att 

projekten fallerade. Studien tycks dock inte gå in på detalj för ett specifikt fall utan drar endast 

slutsatser utifrån en större mängd. I hur pass stor grad dessa fallgropar existerar presenteras inte. 

Studien kan även uppfattas vara av det äldre slaget och mycket kan ha förändrats.  
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1.3 Syfte & frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vad organisationer bör ta hänsyn till vid införandet och 

det kontinuerliga arbetet med en CRM-lösning för att undgå att misslyckas. Vi kommer att 

uppmärksamma de delar av införandeprocessen och det kontinuerliga arbetet kring CRM som 

kan orsaka ett misslyckande, för att undvika de fallgropar som skulle kunna förekomma. Studien 

ämnar jämföra CRM i teorin gentemot praktiken. 

 

Frågeställningar: 

● Vilka delar i processen vid införandet av ett CRM kan vara kritiska? 

● Vilka misstag bör undvikas vid införandet och det kontinuerliga arbetet med CRM? 

 

 

1.4 Avgränsning 
 

Studien avgränsar sig från att skriva om tekniska specifikationer och detaljer angående olika 

CRM-lösningar. Den avgränsar sig även från jämförelser av olika CRM-lösningar då vi anser att 

det inte kommer generera något värde till denna studie.  

 
Studien avgränsar sig också från att gå in på närmare detaljer i specifika projekt som inte utgörs 

av studiens fall. Detta för att inte förvirra läsaren samtidigt som vi vill undgå att generalisera i för 

stor grad. 

 

 

1.5 Kunskapsintressenter 
 

Kunskapsintressenter för denna studie kommer främst att innefatta organisationer och personer 

som finner ett intresse för införandet och det kontinuerliga arbetet med Customer Relationship 

Management. De kan vara företag som strävar mot en ny CRM-lösning eller studenter och 

forskare som finner ett kunskapsbidrag med studien. Studiens resultat kan komma att vägleda 

framtida förbättringar för införandet och det kontinuerliga arbetet med CRM, men kan också 

ligga till grund för vidare forskning inom området. 

 

 

1.6 Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel: inledning (1), metod (2), teori (3), resultat (4), analys (5) samt 

avslutande slutsats & diskussion (6). 

 

Det första kapitlet förklarar bakgrunden till området tillsammans med syftet och 

forskningsproblemet. Kapitlet presenterar även studiens avgränsningar samt 

kunskapsintressenter. 
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Det andra kapitlet beskriver forskningsstrategin som används för studien, vilket 

forskningsparadigm studien tillhör, dess datainsamlingsmetodik samt dess metodik för 

dataanalys. 

 

Det tredje kapitlet beskriver de teoretiska grunder och begrepp som ligger till grund för studien. 

Kapitlet beskriver i huvudsak områdena Customer Relationship Management genom dess nytta, 

införandeprocess och risker samt kravställning. 

 

Det fjärde kapitlet presenterar det empiriska resultatet från utförda intervjuer. Resultatet är indelat 

efter företag och roll följt av de intressanta delarna som kommer bidra till att svara på studiens 

frågeställningar.  

 

Det femte kapitlet presenterar studiens analys av det empiriska resultatet från intervjuerna 

gentemot den teori beskrivet i det tredje kapitlet. Analysen presenteras efter tidigare givna 

frågeställningar. 

 

Det sjätte kapitlet presenterar studiens slutsats och en reflekterande diskussion kring studiens 

problemområde och resultat. Kapitlet beskriver även förslag för vidare forskning. 
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2.  Metod 
 

I detta kapitel kommer studiens forskningsstrategi, forskningsparadigm, datainsamlingsmetodik 

samt metodik för dataanalys att presenteras. 

 
 

2.1 Forskningsstrategi 
 

Forskningsstrategin för studien baseras på en förklarande fallstudie-inspirerad strategi och är av 

kvalitativ karaktär. En fallstudie fokuserar på att undersöka en instans av ett fall, t ex ett 

informationssystem i en viss kontext. Detta fall studeras på djupet med hjälp av olika 

datainsamlingsmetoder. Syftet med fallstudien är att få en rik och detaljerad bild av instansen ur 

dess verkliga kontext, för att förklara dess komplexa relationer och processer (Oates, 2006).  

 

Studien ämnar att undersöka ett fall på djupet för att presentera en detaljrik analys av uppsatsens 

frågeställningar. Vårt fall kretsar dock inte kring ett specifikt projekt med dess intressenter, utan 

endast kring organisationer (se 2.3.3 Urval) som är knutna till varandra genom tidigare projekt, 

därav en fallstudie-inspirerad strategi.  

 

En förklarande fallstudie fokuserar på varför-frågor och kan i analysen avse att jämföra den 

stödjande teorin mot resultatet för fallet, för att finna skillnader och likheter (Oates, 2006). Då 

syftet med studien är att utforska när CRM kan misslyckas vid införandet och det kontinuerliga 

arbetet genom ett fall jämfört mot teori, blir en förklarande fallstudie rätt val.  

 

 

2.2 Forskningsparadigm 
 

Interpretativa studier ämnar inte att bevisa eller motbevisa en hypotes, t ex som i positivistisk 

forskning. Istället försöker det interpretativa forskningsparadigmet att identifiera, utforska och 

förklara hur alla faktorer i en viss social miljö, t ex en organisation, ser ut och om de är relaterade 

eller beroende av varandra (Oates, 2006). Studien kategoriseras därför inom det interpretativa 

forskningsparadigmet då den har som avsikt att skapa en djupare förståelse av ett specifikt fall, 

inte att bevisa eller motbevisa en hypotes.  

 

Något som är centralt inom interpretivismen är att det inte finns ett rätt sätt att se världen och 

lösningarna på dess problem. Alla människor tycker och tänker olika och därför uppfattar 

människor jorden på skilda sett (Oates, 2006). För att koppla ihop detta med studien så anser vi 

att det existerar flera olika tolkningar av vad ett CRM kan innebära, eller vad det ska bidra med 

till ett företag. CRM kan t ex vara värdeskapande på olika sätt för en organisation. Vår syn 

kommer enbart vara en subjektiv tolkning av ämnet, det kan alltså finnas flera olika sanningar 

eller flera olika sätt att lösa ett problem och att svara på en frågeställning (Oates, 2006). För att 

ytterligare stärka vårt val av det interpretativa forskningsparadigmet är studien av kvalitativ 

karaktär. 
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2.3 Datainsamlingsmetodik 
 

Datainsamlingsmetoderna som har använts för denna studie är semistrukturerade intervjuer samt 

en kontrollintervju. Att genomföra dessa intervjuer inom ett specifikt fall (se 2.3.3 Urval) har 

genererat den kvalitativa datan som har krävts för studiens ändamål att jämföra teori mot praktik 

inom det beskrivna syftet och problemområdet.  

 

 

2.3.1 Semistrukturerad intervju 

 

Studien har vid intervjutillfällena använt sig av en semistrukturerad intervjuteknik som är en 

blandning av den strukturerade och ostrukturerade modellen (Oates, 2006). Enligt Gillham (2005) 

är detta någonting positivt då en balans mellan struktur och öppenhet upprätthålls. I den 

semistrukturerade intervjumodellen skapar skribenterna en intervjuguide där teman och en rad 

huvudfrågor är definierade på förhand. Här finns det även utrymme för avvikelser från guiden vid 

den aktuella intervjun, t ex om respondenten skulle ta upp andra intressanta tankar inom området 

(Justesen, Mik-Meyer & Andersson, 2011). Intervjuernas teman och huvudfrågor (se kap 8, 

Bilagor) användes som grund till intervjuerna. Dessa formulerades efter att en litteraturstudie 

inom området hade genomförts för att vi som forskare skulle ha möjlighet att ställa relevanta 

frågor. Respondenternas svar på huvudfrågorna identifierade studiens huvudområden som 

affärsfilosofi, osupportade tillägg, addera överflödig funktionalitet samt kravställning. Resultatet 

presenteras därför därefter för att hjälpa läsaren att förstå helheten. 

 

De semistrukturerade intervjuerna användes dels för att få subjektiv information från tjänstemän 

som arbetar med CRM utifrån olika perspektiv, men också för att vi som forskare skulle skapa 

oss en egen uppfattning av hur ett företags arbete med CRM kan se ut. Studien har haft som 

avsikt att få respondenterna från de olika företagen att reflektera över samma frågor, med viss 

skillnad beroende på roll. Anledning till detta var att jämföra vad de olika företagen och rollerna 

har att säga om CRM, från sitt perspektiv, för att sedan kunna jämföra och finna liknelser och 

skillnader som stödjer studiens syfte. På grund av detta lämpade sig den semistrukturerade 

varianten bäst, eftersom studien avsåg att få reda på respondenternas tankar om CRM, utifrån 

deras egna ord, samtidigt som respondenterna fick möjligheten att förklara hur de tycker och 

tänker.  

 

 

2.3.2 Kontrollintervju  

 

Utöver de semistrukturerade intervjuerna som utgör studiens fall har även en kontrollintervju 

utförts. Denna har genomförts för att öka tillförlitligheten för denna studie, genom att finna 

liknelser och stöd till fallets resultat. Kontrollintervjuns syfte blir att bedöma om bilden som 

skapats om CRM genom studiens fall är korrekt gentemot en skild uppfattning. 
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2.3.3 Urvalsgrupp 

 

Studiens fall innehåller intervjuer från tre olika företag. En leverantör av CRM som har varit 

direkt ansvarig för utveckling och försäljning, som alltså sålt CRM-lösningar. De andra två 

företagen har varit leverantörens kunder, men har också i olika grad haft ett betydande ansvar i 

utvecklingen och införandet av dess CRM-lösning. 

 

De företag och personer vi har valt att intervjua har gjorts med syftet att de ska tillhöra ett och 

samma fall. Anledning till detta var att sätta ihop ett fall med tydliga kopplingar, för att kunna få 

information från hela kedjan. Studien avser att granska hur användningen av CRM kan se ut inom 

organisationer, från utvecklaren till slutanvändaren. Företagens koppling resulterade i 

möjligheten att urskilja olika meningsskillnader och likheter och få insikt i vart eventuella brister 

kan föreligga. 

 

Utöver detta fall har vi utfört en kontrollintervju med ett fjärde företag. Detta företag är helt 

utomstående och har ingen koppling inom ämnet till de resterande företagen i fallet.  

 

Från leverantören av CRM har två personer intervjuats, en utvecklare och en projektledare vid två 

separata tillfällen. För den ena av leverantörens kunder har en slutanvändare intervjuats och för 

den andra har totalt fyra personer intervjuats genom en gruppintervju. Dessa personer bestod av 

en försäljnings- och service-ansvarig, en projektledare, en data-ansvarig samt CRM-chefen för 

organisationen. För det utomstående företaget avsett för kontrollintervjun har en person som 

arbetar som Business Unit Manager intervjuats. 

 

De intervjuade företagen och respondenterna kommer att förbli anonyma genom hela studien.  

 

 

2.4 Metodik för dataanalys 
 

Studien har behandlat kvalitativ data som har genererats från fallstudien genom intervjuer. 

Studien har genererat mycket djupgående data, dessa data har varit respondenternas egna tankar 

och åsikter, och kretsar runt deras erfarenheter kring ämnet i fråga. Med kvalitativ data avses all 

data som inte representeras av siffror, utan istället av text, tal etc. Syftet med dessa kvalitativa 

data har varit att finna återkommande mönster och teman som kan användas för studiens syfte 

och problemformulering (Oates, 2006).  

 

Det data studien har skapat genom den utförda fallstudien samt kontrollintervjun har noggrant 

transkriberats i efterhand. Transkribering av data innebär avlyssning av det material som samlats 

in, för att sedan skriva ner det i textform och utföra en form av kodning. Detta är en mycket 

tidskrävande process som kan ta upp till fem gånger så lång tid som själva intervju-längden 

(Oates, 2006). Efter utförd transkribering behandlades datan ytterligare genom kodning, först 

genom att gruppera utefter teman för att sedan sammanställa det av relevans för studien. 

Resultatet av transkriberingen och kodningen låg till grund för studiens resultat, analys och 

diskussion kring det behandlade ämnet.  
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3. Teori 
 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska grunder och begrepp som ligger till grund för studien. 

Kapitlet beskriver i huvudsak områdena Customer Relationship Management genom dess nytta, 

införandeprocess och risker samt kravställning. 

 

 

3.1 Customer Relationship Management 
 

Customer Relationship Management är en form av affärsstrategi som kan bli tillämpad med hjälp 

av teknologi genom ett informationssystem. CRM har i grunden en bakomliggande affärsfilosofi 

som kräver att företagsverksamheten förstår värdet av att vårda och bevara sina kundrelationer, 

att detta skapar byggstenar för ett nära arbete mellan kund och leverantör. Kunden blir 

mittpunkten i företaget, och verksamheten har en förståelse att arbetet utförs åt kunden, för att 

skapa största möjliga kundnöjdhet (Reynolds, 2002). 

 

Organisationer är idag tvungna att snabbt kunna anpassa sig till den ständigt skiftande marknaden 

och ligga i framkant när det gäller kundvård och kundservice. Kunder eftersöker idag inte endast 

ett värde i relationen men är också mindre lojala och ställer större krav på kundservicen (Kumar 

& Petersen, 2012). Kostojohn et al. (2011) menar också att organisationer behöver vara flexibla 

och anpassningsbara för att fortsätta kunna uppvakta dess kunder, något som CRM kan bidra 

med. Efter en stor tillväxt av teknologin kan också kundinformation i mycket större utsträckning 

lagras hos organisationer. Tillsammans har allt detta medfört att CRM kommit att bli populärt 

över hela världen (Kumar & Petersen, 2012).  

 

 

3.1.1 Nyttan med CRM 

 

Många organisationer använder sig idag av CRM för att skapa en marknadsfördel gentemot 

konkurrenterna. Företag är ute efter att hitta, skapa, utveckla och underhålla långa relationer med 

sina kunder. I syfte att öka vinsterna, vill man skapa och bibehålla en stark relation. CRM är till 

för att hjälpa organisationer att förstå individuella kunders behov, och därav främja relationen 

mellan dem (Kumar & Petersen, 2012). Kunder är idag inte lika lojala som förr, då människor var 

trogna till ett visst märke eller tjänst. Enligt Kostojohn et al. (2011) så ligger problematiken i att 

dagens kunder på ett enkelt sätt själva kan leta och hitta en billigare produkt eller tjänst, ofta via 

internet. Författarna förklarar att det är av vikt att göra kundupplevelsen positiv, för att skapa en 

bra kundrelation. Det är av stor relevans att bevara de kunder som företaget har (Kostojohn et al., 

2011). 

 

CRM skapar för många organisationer nya möjligheter till att göra affärer, då det inte bara är ett 

system utan ett helt nytt tankesätt. Det tar med sig en hel kultur av hur man tänker kring affärer 

och ändrar grundtanken, att fokus alltid ska ligga på kunden och inte på tjänsten eller på 

produkten som företaget säljer (Reynolds, 2002). CRM får sin styrka genom sin skalbarhet och 

anpassningsförmåga till att förändra och förbättra resultaten för en organisation. Det slutliga 
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målet med CRM är att maximera livslängden för varje individuell kund och därigenom öka 

organisationens vinst (Kumar & Petersen, 2012). 

 

Enligt Kumar & Petersen (2012) finns det fyra huvudprocesser inom CRM: 

 

1. Förvärva kunder, processen att få nya kunder till organisationen 

Att förvärva kunder är den första delprocessen i arbetet med CRM. Det är den stora 

grundstenen, både för en organisations CRM men också för organisationens fortsatta 

existens. Att förvärva kunder är dyrare än att behålla existerande kunder, men det är 

fortfarande nödvändigt om en organisation ska fortsätta att ha några kunder att vårda. 

(Kumar & Petersen, 2012, s. 22) 

 

2. Kundvård, processen att vårda och utveckla relationen med befintliga kunder. 

Efter att kunder har förvärvats är det viktigt att dem bevaras genom kundvård. När det 

kommer till kundvård och kundbevarande finns det två huvudsakliga delar som är 

genomgående. Den ena utgår från att undersöka hur olika variabler i marknadsföringen 

skapar olika effekter hos kunden och för kundvården, som i sin tur direkt påverkar 

organisationens resultat. Det andra spåret är att ta fram och skapa ekonomiska och 

statistiska modeller för att uppskatta och förutse kundens framtida agerande gentemot 

organisationen och tvärt om. (Kumar & Petersen, 2012, s. 63) 

 

3. Kundförluster, processen att hantera andelen kunder som lämnar organisationen 

och hålla dessa nivåer i schack. 

Även om målet med kundvård är att bevara kunder, kommer alltid kunder att gå förlorade 

till konkurrenter. Förlusten av dessa kunder kan bli kostsamt för organisationer som inte 

förstår när kunder är som mest benägna att lämna, eller som missar varningssignalerna 

som kan ge indikationer på varför kunden lämnar. Som tidigare nämnt så är det dyrare att 

förvärva nya kunder än att bevara de gamla, det är därför viktigt att uppmärksamma dessa 

varningssignaler. Det handlar om att motverka att kunder går förlorade innan det är för 

sent. Det kan vara genom att rikta ett speciellt erbjudande till kunden eller andra lockelser 

som skulle kunna återställa relationen mellan parterna. (Kumar & Petersen, 2012, s. 149) 

 

4. Vinna tillbaka kunder, processen att återfå kunder som har gått förlorade från 

organisationen 

Många verkar dela uppfattningen om att relationen med en kund slutar vid just en 

kundförlust, verkligheten ser dock annorlunda ut. Organisationer kan alltid vinna tillbaka 

förlorade kunder, och till skillnad från helt nya, har förlorade kunder redan en kunskap 

om just organisationen och vilka produkter eller tjänster man tillhandahåller. Å ena sidan 

är det lättare att kontakta kunder som redan känner till organisationens existens och dess 

syfte, å andra sidan så har kunden också förutfattade meningar och har tidigare valt att 

lämna. Alla kunder går förlorade av en anledning och här krävs en överläggning över 

vilka förlorade kunder som är värda att försöka vinna tillbaka, det krävs en utarbeta 

strategi för hur detta ska gå till. (Kumar & Petersen 2012, s. 166) 
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3.1.2 Införandet av CRM 

 

Storbacka & Lehtinen (2000) menar att införandet av CRM kräver tre hörnstenar för att bli 

lyckad. Att utveckla ett processtänk är den första, för att lyckas gäller det att se processer i sin 

helhet för att kunna minska betydelsen av enstaka transaktioner och istället se till bestående och 

långvariga relationer. Detta innebär att företag som använder sig av CRM för att hantera 

kundrelationer blir relationsstyrda, dvs att båda parter anpassar sina processer så att ömsesidiga 

värden skapas (Storbacka & Lehtinen, 2000). Den andra hörnstenen säger att oberoende tjänst 

eller produkt ska den ses som en process som är kopplad mellan kund och leverantör. Den tredje 

hörnstenen är kopplad till leverantören och dess ansvar. Det är inte tillräckligt för en leverantör 

att endast sälja en produkt eller tjänst till en kund, utan det krävs mer arbete. Ansvaret ligger på 

leverantören att skapa och bevara kundrelationer genom att utveckla de befintliga som redan 

existerar (Storbacka & Lehtinen, 2000). 

 

För att lyckas införa ett CRM hos en organisation måste denna enligt Reynolds (2002) vara villig 

att gå över till att arbeta efter en ny affärsfilosofi och affärsstrategi. CRM innebär inte enbart en 

mjukvara som behöver installeras på företagets alla klienter, utan CRM kommer också med en, 

redan nämnd, bakomliggande affärsfilosofi (Reynolds, 2002). Enligt Kumar & Petersen (2012) så 

syftar ett CRM till att samla, lagra och analysera kundinformation och använda denna för att leda 

och styra organisationen i rätt riktning. Detta betyder att man måste se över kärnprocesserna så 

som produktion, sälj, marknadsföring och ekonomi för att anpassa arbetssättet för att 

organisationen ska bli mer kundcentrisk (Kumar & Petersen, 2012). Organisationer måste lägga 

mycket vikt vid att förstå värdet av att arbetet blir centraliserat kring CRM, det vill säga att 

företaget anpassar sig efter sitt CRM som en affärsfilosofi. Det kommer vara ett genomgående 

krav för hela organisationen, för en lyckad implementation så krävs det att företagsmiljön ändrar 

fokus till ett kundorienterat individtänkande. Om inte medarbetarna är villiga att ändra sitt 

arbetssätt så att det anpassas till den nya kundfokuserade kulturen som växer fram inom 

organisationen, kommer det påverka hela införandet av CRM och dess slutliga resultat 

(Reynolds, 2002).  

 

Reynolds (2002) menar att första steget med att införa ett nytt CRM är att bestämma sig för vilket 

som är det främsta skälet att införskaffa det, vilka är målen och vad vill företaget åstadkomma 

med det? Beroende på vad man vill uppnå så måste organisationen anpassa sina förbättrings- och 

utvecklingsområden efter vad organisationen strävar mot. Om ett företag t ex vill öka 

försäljningen av en viss produkt till en befintlig kund bör företaget antagligen rikta fokus mot 

ytterligare kundservice (Reynolds, 2002). 

 

 

3.1.3 Risker med CRM 

 

Det största problemet med CRM är inte mjukvaran i sig, utan att företag inte lyckas att införa den 

nya affärsstrategin. Verksamheten behöver förstå nyttan med att lära sig arbeta efter konceptet att 

kunden kommer först. Om företaget inte kan anpassa sig till denna grundtanke kommer en CRM-

mjukvara inte passa in i verksamheten (Reynolds, 2002). 
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Enligt Rigby et al. (2002) så når inte 55 % av alla CRM-projekt upp till sitt förväntade resultat. 

Författarna har spenderat över 10 år för att svara på frågan: varför misslyckas CRM-projekt så 

ofta? Studien har granskat över 200 fall, i många olika branscher. Rigby et al. (2002) menar att 

den främsta anledningen till varför CRM så ofta misslyckas är för att företag inte vet vad det är 

man implementerar, hur mycket det kommer att kosta eller hur lång tid det kommer att ta. 

Författarna har identifierat fyra fallgropar, där varje fallgrop kan spåras tillbaka till en enkel 

missuppfattning: att CRM är ett mjukvaru-verktyg som kommer att ta hand om kundrelationerna 

åt dig. Istället bör man enligt författarna ha insikten om att CRM är en kombination av 

kundstrategier och processer, som stöds av en mjukvara, med syftet att förbättra och stärka en 

kunds lojalitet, som på sikt bör öka vinsten. 

 

De fyra fallgroparna med CRM enligt Rigby et al. (2002) är: 

 

1. Implementera ett CRM innan man har en kundstrategi 

Många CRM-system presenteras som en produkt som kan automatisera och effektivisera 

organisationen, och mystiskt få alla problem att försvinna. Ett CRM kan lyckas med detta, 

men endast efter att en genomgående kundstrategi har införts i organisationen. Alla 

organisationer kräver en kundstrategi, problemet ligger i när man antar ett CRM-system 

som sin. Författarna gör en liknelse mellan att implementera ett CRM-system utan en 

färdig kundstrategi med att bygga ett hus utan att ha förberett alla mått, problem kommer 

garanterat att uppstå.  

 

2. Implementera ett CRM innan organisationen har blivit kundfokuserad 

Enligt författarna är en av de största fallgroparna att man implementerar CRM innan 

organisationen har blivit kundcentriskt. Om ett företag strävar mot att förbättra dess 

relationer med sina kunder, behöver man först och främst modernisera processerna som är 

relaterade till detta, allt från kundservice till order-leveranser. Att ha en strategi räcker 

inte, en implementation av ett CRM kan bara lyckas om alla processer inom 

organisationen har blivit omstrukturerade för att bättre möta kundernas behov. 

 

3. Anta att mer teknologi är bättre 

Många av organisationerna som studien omfattade tyckte att CRM måste innebära en bred 

tekniklösning, men enligt författarna ser verkligheten annorlunda ut. Ett CRM kan enligt 

dem skötas på många olika sätt, och dess uppgifter kan bli uppfyllda utan stora 

investeringar i teknik, t ex genom att motivera anställda att vara mer varsamma om 

kunderna. Att helt förlita sig på tekniska lösningar, eller att anta att dyra, avancerade 

lösningar är de bästa, kan bli ett dyrt misstag. Studien visar nämligen att lyckade CRM-

lösningar existerar överallt, oavsett vilken nivå tekniken ligger på.  
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4. Att förfölja och inte förföra kunder 

Hur företag ska vårda sina kundrelationer beror helt på organisationstyp och vilken typ av 

relation organisationen eftersträvar mot sina kunder. Inom detta område föreligger det en 

stor variation beroende på vilken typ av bransch det handlar om. Organisationer tenderar 

enligt studien att ignorera denna viktiga aspekt och försöker som en konsekvens av detta 

bygga relationer med rätt kunder på ett felaktigt sätt. En organisation kan sträva efter att 

bygga en relation till en vis typ av kund, men är den potentiella kunden ute efter det 

samma? Att misslyckas med att förbättra relationen till en kund som värdesätter den kan 

enkelt medföra att kunden går förlorad. Att försöka bygga en relation till en kund som 

saknar intresse kan ge organisationen en förföljelse-stämpel. Bara för att organisationer 

kan kontakta potentiella kunder så betyder inte det att man ska göra det, det beror helt på 

kundstrategin, och inte CRM-systemet som tillhandahåller möjligheten. 

 

 

3.2 Kravställning 
 

Ett krav för ett system kan ses som ett delmål av vad systemet ska klara av när det står färdigt, 

vilken funktionalitet som måste finnas för att systemet ska lösa de problem som det är avsett att 

lösa. Dessa krav är något som tas fram utifrån vad organisationen är i behov av, ofta utifrån 

slutanvändarens tänkta användning (Dennis et al., 2010). Den sammanställda kravställning blir en 

form av lista som innehåller alla dessa delmål som systemet är avsett att uppnå. Det främsta målet 

med en kravställning är att definiera inom vilka områden systemet ska vara verksamt, inom vilka 

delar av organisationens arbete ska det användas (Dennis et al., 2010).  

 

Enligt Dennis et al. (2010) så bör företaget utgå från organisationens behov, men även 

slutanvändarens. Att inte involvera slutanvändare redan i kravställningen är huvudanledningen 

till att IT-projekt resulterar i misslyckanden (Hayes, 2004, 8 november). Samtidigt så känner 

slutanvändarna nödvändigtvis inte till vilka tekniska möjligheter som finns tillgängliga på 

marknaden och orsakar därför att gamla, oeffektiva arbetssätt automatiseras (Dennis et al., 2010). 

Den bästa och mest effektiva lösningen på problemet är att involvera båda parter för att 

tillsammans ta fram en gemensam kravställning för systemet. Det kan dock förekomma problem 

med att intressenter inte vet vad dem vill ha, eller förstår vad de behöver. Det är därför viktigt att 

försöka hålla kravställningen fokuserad på det område där det förväntas vara verksamt (Dennis et 

al., 2010). 
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4. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras det empiriska resultatet från utförda intervjuer. Avsnitten är indelade 

efter företag och roll. Intervjuerna presenteras efter följande mall: affärsfilosofi, osupportade 

tillägg, addera överflödig funktionalitet samt kravställning. Dessa områden är de vi har 

identifierat efter respondenternas svar på intervjuernas huvudfrågor (se kap 8, Bilagor) och 

återkopplas mot teorin i det följande kapitlet.  

 

 

4.1 Områdesförklaring 
 

Affärsfilosofi 

Detta område behandlar den information som berör vad CRM innebär för respondenterna och hur 

de arbetar med det. Det kan även beröra hur respondenterna uppfattar att organisationer arbetar 

med CRM samt hur det bör gå till enligt dem. 

 

Osupportade tillägg 

Detta område behandlar problematiken i att organisationer använder en CRM-plattform som man 

sedan kompletterar med ytterligare funktionalitet för att passa den givna organisationen. 

 

Addera överflödig funktionalitet 

Detta område behandlar problematiken i att organisationer vill addera för mycket funktionalitet 

till sina CRM-lösningar.  

 

Kravställning 

Detta område behandlar den information respondenterna gav som är kopplat till implementation 

och införande av CRM och där kravställningen enligt respondenterna har spelat en avgörande 

roll. 

 
 

4.2 Leverantör av CRM: Företaget som säljer CRM-lösningar 
 

Två respondenter från leverantören i fallet har blivit intervjuade, en utvecklare och en 

projektledare, bolaget är ett IT-konsultföretag. Företaget arbetar med strategisk 

verksamhetskonsultation i kombination med kundhanterings- och beslutstödslösningar som är 

baserade på vissa standardlösningar. De anpassar, konfigurerar samt utvecklar dessa system åt 

sina kunder. Det är ett medelstort konsultföretag med kunder inom flera olika branscher. 
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4.2.1 Utvecklare 

 

Respondenten jobbar som utvecklare och arbetar med att konfigurera och integrera CRM-system 

till företagets kunder, respondenten är också involverad i säljprocessen. Respondenten har arbetat 

som utvecklare för detta företag under ett års tid.  

 

Affärsfilosofi 

Respondenten anser att CRM är ett verktyg för att skapa kundvärde. Hen menar att företaget ser 

CRM som ett kundvårdstänk, att det finns en form av bakomliggande affärsfilosofi till systemet. 

Respondenten poängterar dock att det främst är företagets projektledare och säljare som ser 

helheten med affärsfilosofin, som utvecklare hamnar ofta systemet istället i fokus. Respondenten 

förtydligar att mycket av värdet med CRM handlar om att skapa mervärde för kunden.  Det finns 

många värden som är svåra att ta på, så kallade mjuka värden. Dessa värden är essensen av CRM 

men också mycket svåra att mäta. 

 

Införandet av en CRM-lösning är mer än endast en implementation av ett informationssystem, det 

kan innebära införandet av ett helt nytt arbetssätt. Det handlar om att arbeta fram ett nytt synsätt 

som sätter kunden i fokus, med hjälp av CRM-lösningen. Det nya arbetssättet medför att 

företaget behöver bli mer processfokuserat, kunderna behöver ses över på långsikt och allt arbete 

måste bygga på kundrelationer och kundvård menar respondenten. Kort sagt, CRM-lösningen 

behöver ses som en affärsfilosofi. CRM är också ett informationssystem, men det krävs mer än 

ett system för att verkligen lyckas med arbetet med en CRM-lösning enligt utvecklaren. Arbetet 

måste bli centraliserat kring systemet och det kräver att användarna börjar tänka kring vad CRM 

faktiskt innebär. 

 

Företaget väljer själva aktivt vilka kunder de vill arbeta med enligt respondenten. Det handlar om 

att välja bort de kunder som vill ha ett CRM-system av fel anledningar. Kunder som inte vill 

anpassa sin verksamhet efter sitt system har fel mål med lösningen, det handlar istället om att 

anpassa systemet mot verksamheten.  

 

Osupportade tillägg 

Företaget arbetar med en CRM-plattform som de säljer till sina kunder. Denna plattform har en 

standardlösning, som innebär att allt som görs innanför denna standard kommer vara supportad 

vid en eventuell uppdatering av systemet. Målet utvecklare har är att alltid försöka utveckla 

innanför standarden, då det skapar färre framtida problem för kunden enligt respondenten. Det 

har också med prestanda att göra, då det är funktionalitet som är testad, utvecklad och 

kvalitétssäkrad för just denna plattform. 

 

Utöver standardlösningen så kan osupportade tillägg tillkomma. Ett osupportat tillägg är 

funktionalitet som ligger utanför standarden av CRM-plattformen. Företaget utvecklar då ett 

tillägg för kunden som läggs ovanpå standardlösningen. Detta tillägg kan vara nödvändigt för att 

få den funktionalitet kunden efterfrågar. Det kan dock skapa problem vid uppdateringar av 

systemet, då detta är tillägg som ligger utanför standardens allmänna funktionalitet. Plattformen 

garanterar inte att tilläggen stöds i nästa version. För att systemet ska bibehålla sin effektivitet 
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samt säkerhet gentemot den tekniska utvecklingen som ständigt sker på marknaden blir 

uppdateringar dock nödvändiga.  

 

Dessa lösningar är specifika för varje enskild kund, för att passa en specifik kunds krav på 

systemet. Respondenten menar att företaget alltid i första hand försöker använda 

standardlösningen så gott det går, men ibland är detta inte möjligt. Dessa tillägg resulterar i att 

CRM-systemet delas in i två delar, en del med standardlösningen och en annan del med de egna 

tilläggen. Man bibehåller då endast kontrollen av den ena delen, nämligen de egna tilläggen, och 

vid en eventuell uppdatering av plattformen kan det innebära att tilläggen på nytt måste utvecklas 

för att allt ska fungera som det ska. Detta är något som kan innebära mycket arbete som kommer 

att kräva ytterliga resurser utöver den första implementationen. 

 

Addera överflödig funktionalitet 

Ett problem som utvecklaren upplever är att kunden vill ha för breda lösningar, kunden vill att 

deras CRM-system ska hantera för mycket funktionalitet. En följd av detta är dels att systemet 

kan bli överbelastat, vilket kan komma att påverka användarupplevelsen. Samtidigt handlar det 

också om kopplingar i organisationen, CRM-systemet kommer att spela en större roll och inneha 

mer ansvar än den borde. Detta är en följd av att CRM-systemet blir så pass centrerad i 

organisationen, det blir en naturlig ansvarstagare, även om det i många fall inte borde vara så 

menar respondenten. 

 

Kravställning 

Utvecklaren har en tydlig bild av att det är en framgångsfaktor att inkludera slutanvändare vid 

kravställningen. Företaget försöker alltid att involvera dessa så tidigt som möjligt i processen. I 

slutändan är det slutanvändarna som ska använda systemet dagligen, att inte involvera dessa 

tidigt vid införandet är ologiskt enligt respondenten. Det handlar om att öka acceptansen till det 

nya systemet och göra det så optimalt som möjligt för kunden och dess användare. Om 

slutanvändare är med tidigt i processen får de möjligheten att lyfta åsikter och systemet får en 

större chans att bli som dem vill. Att involvera slutanvändarna tidigt skapar en kortsiktig kostnad, 

men det kommer resultera i ett långsiktigt värde.      

 

Något som respondenten dock tycker är underligt är att man som utvecklare inte är mer 

involverad i den slutliga användningen av systemet och ser hur kunden faktiskt arbetar med 

lösningen.  

 

 

4.2.2 Projektledare 

 

Den intervjuade respondenten arbetar som projektledare. Projektledaren har som uppgift att 

planera arbetet som utförs hos kunden och specificera vilka resurser som kommer att behövas. 

Det är även projektledarens uppgift att kundens önskemål realiseras av utvecklarna. Utöver detta 

arbete testar och demonstrerar respondenten också lösningar för kund.  

 

Projektledaren är med genom hela processen vid införandet av en ny CRM-lösning för kund. Det 

kan handla om att ingå ett nytt samarbete och starta ett nytt projekt, men det kan också innebära 
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förvaltning. Vid förvaltning så ingår projektledaren i en förvaltningsgrupp där syftet är att planera 

långsiktigt för kundens CRM-lösning. Utöver detta så har respondenten också en säljroll, vilket är 

en viktig del av dennes jobb. Enligt respondenten handlar det främst om merförsäljning till 

befintliga kunder. 

 

Affärsfilosofi 

För projektledaren betyder CRM kunddata. Respondenten anser att det är ett fantastiskt stöd som 

effektiviserar och frigör tid inom en organisation. Det direkta värdet med CRM enligt 

respondenten är att man som kund kan få en tydlig överblick över sina data, och framför allt sin 

kundsort och dess beteenden. I själva CRM-systemet kan man sedan arbeta med prognoser och 

segmentering för att effektivisera sig i sitt arbete mot sina kunder. Respondenten menar också att 

CRM egentligen är ett tankesätt och en strategi snarare än ett system. En god CRM-strategi 

handlar om att främja kundvården, med stöd från ett system.  

 

Respondenten berättar även att bolaget väljer vilka kunder de vill arbeta med, av anledningen att 

företaget strävar efter långa kundrelationer. Efter dem infört en CRM-lösning hos kund ska de 

kunna fortsätta att bygga relationen och även sälja andra tjänster. Här är det viktigt att kunden har 

rätt affärsfilosofi. Om kunden inte har det rätta tankesättet mot CRM kommer relationen inte bli 

långsiktig, då kunden inte kommer att inneha rätt arbetssätt. Det händer att bolaget säljer CRM-

lösningar till kunder som inte har den rätta affärsfilosofin, men undviker det i högsta grad. Detta 

beror på att företaget inte ser potentialen i att kunden skulle bli en långsiktig partner men också 

för att kunden inte skulle bli nöjd med CRM-lösningen, det kan påverka företaget som sålt 

lösningen negativt, menar respondenten. 

 

Osupportade tillägg 

Företaget levererar en form av standardlösning till sina kunder, ett problem med detta är dock att 

det kan kännas fyrkantigt och begränsat menar respondenten. Detta kan lösas med så kallade 

osupportade tillägg. Osupportade tillägg är något som adderas till ett CRM-system när problemet 

inte går att lösa på något annat sätt. Företaget försöker att undvika att använda dessa tillägg så 

gott det går, de kan nämligen sluta att fungera vid en framtida uppdatering menar respondenten. 

 

Addera överflödig funktionalitet 

När det gäller att addera funktionalitet som kunden eftersträvar är allt möjligt om man så vill, det 

är dock ett återkommande problem att kunden vill lägga till för mycket funktionalitet i systemet 

menar respondenten. Då CRM-systemet blir så pass centrerad blir det lätt platsen för lösningar på 

alla problem i organisationen, en naturlig plats att vända sig till med problem som behöver lösas. 

Konsekvenserna av detta är dels att prestandan försämras, men också att man skapar många olika 

kopplingar mellan systemen i organisationen som resulterar i att det lättare riskerar att lamslås 

vid eventuella tekniska problem.  

 

Kravställning 

Ett lyckat införande enligt projektledaren är när en CRM-lösning åtgärdar kundens problem som 

fanns från början, men också att CRM-lösningen adderar ytterligare värde till kund. 

Respondenten menar att kravställningen från kunden är en viktig faktor för att nå en lyckad 

implementation av systemet. Otydliga krav kräver mycket resurser och kan resultera i en lösning 
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kunden inte eftersträvat. Att involvera slutanvändare tidigt är något som upplevs som viktigt, det 

leder ofta till en bättre kravställning som passar hela organisationen men som också ökar 

acceptansen för systemet.  

 

 

4.3 Försäkringsbolag - Användare av en CRM-lösning 
 

Företaget som blivit intervjuat är ett av Sveriges största försäkringsbolag. De säljer försäkringar 

till både företag och privatpersoner. De är främst verksamma i Sverige. 

 

 

4.3.1 Slutanvändare 

 

Respondenten arbetar med att utföra riskbedömningar av företagets möjliga kunder. 

Riskbedömningarna utförs för att försäkringsbolaget ska kunna välja vilka kunder som 

organisationen passar att arbeta med. Respondenten arbetar därför aktivt i företagets CRM-

system för att få en överblick över företagets potentiella kunder och har gjort det i tio månader. 

Företaget har haft sin nuvarande CRM-lösning i ett par år. 

 

Affärsfilosofi 

Respondenten väljer att se deras CRM-lösning som en programvara företaget använder som ett 

affärssystem, där all information om kunden samlas för att sedan kunna utarbeta en form av 

relationship management. Respondenten menar dock att hen inte har någon utarbetad kunskap om 

vad CRM är utan använder det endast som ett stöd i sitt dagliga arbete. CRM används främst för 

att minska administrativ tid och för att samla all information om kunderna på en plats, vilket 

effektiviserar arbetet. Respondenten ser en stor nytta med CRM-systemet, dels för att den 

erbjuder en snabb överblick över all data samt för att man enkelt kan filtrera datan efter behov.  

 

Osupportade tillägg 

Respondenten gav ingen vidare information angående osupportade tillägg. 

 

Addera överflödig funktionalitet 

CRM-lösningen är väldigt centraliserad, här samlas all kundinformation och det används 

dagligen av hela organisationen. Alla processer som utförs mot kund lagras i ärenden som 

kopplas till specifika kunder. Genom att aktivt lagra all data om kunden i olika ärenden så 

existerar all information respondenten kan tänkas behöva direkt i systemet. CRM-lösningen är 

skräddarsydd mot just denna organisation och ingen överflödig funktionalitet existerar, allting 

används, lite beroende på vilken avdelning och tjänst det rör sig om anser respondenten. Det 

främsta syftet för systemet är att man lätt ska kunna läsa av data snabbt och därav erbjuda en 

bättre kundvård.  

 

En risk respondenten ser med att använda systemet är att företaget förlitar sig alltför mycket på 

ett och samma system. Man skapar ett beroende som organisationen har svårt att klara sig utan 

och om systemet skulle sluta fungera under en tid skulle det innebära en stor förlust. Liknande 
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scenarion har inträffat tidigare för organisationen då systemet legat nere några timmar, 

organisationen har därför blivit något handlings-förlamat. Det innebär inte att allt arbete stoppas, 

utan endast till viss del. Medarbetare kommer t ex fortfarande åt sin mail och kan fortsätta arbetet 

mot kund, men det går inte att skapa ärenden mot kund i systemet, vilket kan vara viktigt i ett 

senare skede.  

 

Innan CRM-lösningen sattes i bruk användes en slags mailbox där konversationer med kunder 

existerade, det var då svårare att hitta och filtrera bland informationen. Det nya CRM-systemet 

blev en naturlig knutpunkt med tydliga kopplingar till andra system och program, som skickar 

och hämtar information från dessa. Detta kan ibland uppfattas som trögkört för organisationen, 

det behöver inte nödvändigtvis vara på grund av CRM-systemet, utan pga att några av de äldre 

systemen som fortfarande är i bruk och är av en äldre karaktär.  

 

Kravställning 

Respondenten har inte varit involverad i framtagandet eller vidareutvecklingen av lösningen och 

gav ingen vidare information om kravställningen. 

 

 

4.4 Bank - Användare av CRM-lösning 
 

Banken vi har intervjuat är internetmäklare av aktier och fonder, utöver detta erbjuder de även 

bank- och pensionstjänster. De använder sig av CRM för att hantera deras kundrelationer samt för 

att lagra deras kundinformation. 

 

 

4.4.1 Slutanvändare 

 

Fyra medarbetare från företaget intervjuades genom en gruppintervju. Dessa fyra personer 

representerade olika delar av verksamheten och bestod av en försäljnings- och service-ansvarig, 

en projektledare, en data-ansvarig samt CRM-chefen för organisationen.  

 

Affärsfilosofi 

För banken är det mycket viktigt att begreppen CRM och CRM-system skiljs åt och att det 

existerar en förvirring när man talar om dessa termer. Om ett CRM-system implementeras för att 

undvika att diskutera affärsfilosofi så existerar det ett stort problem menar CRM-chefen. 

Affärsfilosofi handlar för banken om hur de på ett strukturerat sätt hanterar sina kunder, från 

förvärv av kund till förlust av kund. Det gap som existerar mellan dessa steg i processen innebär 

att hela organisationen är involverad, CRM blir något hela organisationen arbetar med. 

Respondenterna menar att det alltid måste till någon form av CRM, så fort det existerar en kund 

så existerar det en process som faller inom ramen för detta. Systemet existerar endast för att 

effektivisera arbetet, det finns där för att hjälpa till att lösa ett problem. Systemet i sig är dock 

aldrig lösningen, det är medarbetarna som löser problemen, med systemet som stöd. 
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Arbetet med CRM bygger på filosofin kring kulturen och ledarskapet på företaget. Banken har 

insikten om att CRM som system och CRM som filosofi går in i varandra, att CRM-systemet är 

utformat efter en affärsfilosofi som grundar sig i organisationen. CRM-systemet är som vilket 

annat informationssystem som helst och utför de uppgifter det blivit utformat för. Det kommer 

dock inte att göra detta utan någon form av arbete från medarbetarna på företaget. Det krävs alltså 

människor som arbetar aktivt med systemet och som förstår vad CRM innebär. Projektledaren 

menar att CRM varken innebär det ena eller det andra, det handlar om en helhet, att filosofin 

ligger till grund för processerna kring arbetet, men det krävs också ett systemstöd för att det ska 

fungera effektivt. Företaget har insikten om att arbetet med CRM handlar om kundvård, att det är 

mer än ett system, det handlar om kundrelationer. Kundfokuset är något som genomsyrar hela 

organisationen. 

 

Respondenterna menar att om man vill vinna effektivitet i sin försäljning eller ärendehantering 

genom sin CRM-lösning, så måste en organisation vara beredd att förändra sin verksamhet. Det 

handlar om så mycket mer än att bara finna stöd i ett verktyg, det föreligger mycket krav rent 

organisatoriskt.  

 

Osupportade tillägg 

Bankens CRM-system är utvecklat från en standardlösning. Utöver denna standardlösning har 

banken även osupportade tillägg. Dessa tillägg är en nödvändighet enligt respondenterna för att 

systemet ska lämpa sig till organisationen. Vid en eventuell uppdatering av systemet betyder det 

även här att mycket arbete måste göras på nytt för att få allting att fungera som det ska. 

Projektledaren menar dock att de aldrig skulle vilja utveckla hela plattformen själva, det skulle 

innebära att uppfinna hela hjulet på nytt, vilket skulle kosta onödiga resurser.  

 

Då banken använder en standardlösning och kompletterar med egna tillägg, resulterar det i att 

banken endast har kontroll över en part, nämligen de osupportade tilläggen. Att uppdatera 

standardlösningen liknar ofta en helt ny implementation menar respondenterna. Det kan komma 

att kosta stora resurser och alla tillägg som tidigare utvecklats måste testas och eventuellt göras 

om till den nya versionen av standardplattformen. Detta är något som respondenterna upplever att 

externa aktörer strävar efter, de vill tjäna så mycket pengar som möjligt genom långsiktiga 

samarbeten. Det blir ett problem när banken arbetar mot en strikt budget, nödvändig 

funktionalitet blir ofta bortprioriterad.  

 

Addera överflödig funktionalitet 

När arbetet i organisationen blir så pass centrerat runt bankens CRM-system så skapar det viss 

problematik, menar respondenterna. Användare tenderar att vilja lägga till överflödig 

funktionalitet i systemet som inte hör till kärnprocesserna av ett CRM. Då systemet redan är så 

pass centrerat i organisationen blir det en naturlig plats att vilja bredda med ytterligare 

funktionalitet. Det är en följd när ett system fungerar väldigt bra, användarna ser det som en del 

av lösningen till alla problem.  

 

Respondenterna menar att det existerar en övertro till vad CRM-systemet kan leverera. Man 

glömmer bort att det är kunden som ska stå i fokus, att det handlar om kundvård, inte att 

personalen ska slippa utföra arbetsuppgifter som de tycker är tråkiga. Något liknande inträffade 
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med deras förra lösning, att onödig funktionalitet hela tiden lades till, vilket i slutändan 

resulterade i att det inte längre kunde klassas som ett CRM-system. Detta är också en risk som 

existerar med dagens lösning, användare saknar insikten om att företaget behöver ett 

informationssystem som fungerar som ett processverktyg i bakgrunden. Det är detta banken 

använder dagens CRM-system till i många fall. Det är ett processverktyg, men endast för 

kundkommunikation och kundvård menar respondenterna.  

 

Tekniska problem i CRM-systemet är något som kan uppstå till och från hos banken. Det kan 

bland annat bero på slarv i en helt annan del av organisationen än den som berörs. Tekniska 

problem som är av större karaktär, dvs att systemet blir obrukbart, slår väldigt hårt mot företaget 

och banken har inte råd med några längre avbrott. Konsekvenserna behöver inte endast vara att 

verksamhetens användning av CRM-systemet blir lidande under den tid systemet krånglar, utan 

det har också med företagets trovärdighet som aktör att göra. Det existerar många kopplingar 

mellan system och funktionalitet och här föreligger ett hinder, hela kedjan kan påverkas av ett 

centrerat problem. 

 

Kravställning 

Vid framtagandet av dagens CRM-lösning var banken mycket delaktig vid kravställningen. 

Företaget hade bland annat med representanter från samtliga avdelningar i organisationen. 

Respondenterna menar att det var en framgångsfaktor som hjälpte till att effektivisera 

användningen ytterligare men som också ökade acceptansen bland slutanvändarna. Alla 

avdelningar fick vara med och bidra, vilket gjorde att lösningen togs fram med hela 

organisationen i åtanke. Implementationen krävde därför mer resurser, men det var en kostnad 

banken var villig att ta. Respondenterna menade att det främst gick ut på att få acceptans från 

första dagen, kravställningen är direkt kopplad till ett lyckat system och acceptansen är en viktig 

del av det hela. Förutom att involvera slutanvändare vid framtagningen av kravställningen menar 

banken också att en frekvent och ordentlig kommunikation var ytterligare en framgångsfaktor. 

 

 

4.5 Kontrollintervju - Användare av CRM-lösning 
 

Den utförda kontrollintervjun gjordes på ett tekniskt IT-företag. Bolaget erbjuder produkter och 

tjänster till kunder som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll, eller som är i behov av 

effektivisering och automatisering av verksamheten. De har spetskometens inom teknisk 

produktutveckling och inbyggda system. De är verksamma i Sverige, Danmark och Indien. 

 

 

4.5.1 Slutanvändare 

 

Respondenten för kontrollintervjun är en slutanvändare av en annan CRM-lösning, som 

utvecklats av ett företag skiljt från studien. Denna intervju har därför inte någon form av samband 

till det huvudsakliga fallet. Respondenten är anställd som Business Unit Manager och arbetar 

med att utveckla och leda ett av företagets kontor. 
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Affärsfilosofi 

Företaget försöker alltid vara en långsiktig leverantör åt sina kunder. Detta menar respondenten 

speglas som en del i företagets affärsfilosofi bakom CRM-lösningen, att kundvård främjar 

långsiktighet. Många av företagets affärer löper över många år, med många iterationer av 

uppdrag. Företaget satsar inte på att sälja konsulter till enskilda uppdrag för att sedan röra sig 

vidare, utan bolaget satsar på att vara kvar hos kunden länge. Respondenten menar också att det 

är oerhört viktigt för företaget att bevaka relationerna med deras kunder, just för att främja denna 

långsiktighet. Det handlar om att dokumentera den kontakt som görs med kunden, men också att 

hålla all information om kunderna uppdaterade. Nyttan ligger i kontroll och affärsstyrning. Om 

företaget inte har kontroll över sina egna ordrar kan man aldrig se vart man som företag är påväg, 

menar respondenten. CRM-lösningen blir därför något som är genomgående och väldigt 

centraliserat i hela organisationen, ett helhetstänk kring hur de arbetar med kund och försäljning.  

 

Respondenten beskriver att arbetet med CRM-lösningen måste genomsyra hela arbetssättet i 

organisationen. Misslyckas organisationen med detta så kommer implementation enligt 

respondenten inte att bli lyckad. Respondenten menar att man inte kan använda verktyget för att 

driva fram ett nytt beteende, systemet kan fungera som ett verktyg för att stödja detta, inget annat.  

 

Osupportade tillägg 

Det existerar osupportade tillägg till deras CRM-system enligt respondenten, bland annat 

kopplingar till deras ekonomi och fakturahanteringssystem. Respondenten gav dock ingen vidare 

information angående hur det påverkar funktionaliteten av systemet eller problematiken som kan 

existera vid eventuella uppdateringar.  

 

Addera överflödig funktionalitet 

På företaget har man valt att göra CRM-systemet till en integrerad del av kvalitéts- och 

ledningssystemen. Det handlar övervägande om spårbarhet i kundprocesser, att hantera sin 

kundinformation på ett effektivt sätt för att öka kundnöjdhet och försäljning. Företaget lagrar all 

kontakt med kunder i systemet, det blir också ett modersystem som hanterar både offerter och 

projekt. CRM-systemet hanterar därför hela kedjan av försäljningen. Utöver detta används även 

CRM-systemet för att analysera säljstatistiken, samt för att göra uppföljningar när det kommer till 

kundnöjdhet. Det kan röra sig om att reda ut eventuella klagomål från kund i ett kontinuerligt 

förbättringsarbete.  

 

Kravställning 

Respondenten gav ingen vidare information kring hur en kravställning ska gå till, utan gav istället 

inblicken i värdet av att slutanvändare förstår meningen med att arbeta i en CRM-lösning. 

Respondenten menar att det är viktigt att slutanvändarna har en förståelse varför de arbetar med 

CRM, det handlar om att skapa acceptans för arbetssättet och filosofin. Om slutanvändaren 

förstår varför CRM-lösningen tillför värde till organisationen så ökar chanserna till en lyckad 

implementation. 
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5. Analys 

 

I detta kapitel jämförs teori mot resultat. Vi kommer att analysera den information som tidigare 

har presenterats för att förmå att svara på de ställda forskningsfrågorna. 

 

● Vilka delar i processen vid införandet av ett CRM kan vara kritiska? 

● Vilka misstag bör undvikas vid införandet och det kontinuerliga arbetet med CRM? 

 

 

5.1 De kritiska delarna i processen vid införandet av ett CRM 
 

Enligt studien framgår det att framtagningen av kravställning är en kritisk del i processen vid 

införandet av ett CRM. Det motiveras genom teorin och resultatet från intervjuerna. 

 

 

5.1.1 Framtagning av kravställning 

 

Projektledaren från företaget som säljer CRM-lösningar tycker att kravställningen är en ytterst 

viktig del i processen vid införandet av ett CRM, det blir en kritisk del som absolut inte får gå fel. 

Respondenten menar att otydliga krav kan komma att kräva mycket resurser och företaget 

riskerar att det resulterar i en lösning som de inte eftersträvade. Även Dennis et al. (2010) 

benämner vikten av detta, att kravställningens främsta mål är att definiera vilket område systemet 

ska vara verksamt inom. Att involvera slutanvändarna är en framgångsfaktor i denna process 

menar respondenterna från företaget, att det leder till en bättre kravställning då det är dessa 

personer som skall använda systemet. Det är för användarna som man vill göra systemet optimalt. 

Även respondenten för kontrollintervjun förklarade vikten av att slutanvändarna förstår varför de 

arbetar med CRM, det handlar om en acceptans för arbetssättet och filosofin som ökar chanserna 

till en lyckad implementation. 

 

Hayes (2004, 8 november) skriver i Computerworld att avsaknaden av att involvera 

slutanvändarna i processen är huvudanledningen till att IT-projekt misslyckas. Respondenterna 

från företaget som säljer CRM-lösningar menar att det har med acceptans att göra. 

Slutanvändarna får möjligheten att påverka och lyfta åsikter, och systemet får möjligheten att bli 

mer som dem vill. Det kan röra sig om en kortsiktig kostnad, men något som organisationen 

långsiktigt vinner på. 

 

Utvecklaren från företaget som säljer CRM-lösningen tycker dock det är underligt att hen som är 

utvecklare inte är mer delaktig i slutanvändarens slutliga användning av den implementerade 

lösningen. Det kan därför föreligga en risk att även om slutanvändare är involverade i 

kravställningen så missuppfattas det vad dessa faktiskt vill uppnå. Slutanvändare behöver inte 

nödvändigtvis veta exakt vad dem vill ha, eller förstå vad de behöver (Dennis et al., 2010). 

Studien visar därför prov på att det medför vissa risker med att involvera slutanvändare. Även om 

att involvera slutanvändare vid kravställningen i många fall verkar resultera i ett bättre resultat 
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och en ökad acceptans för den nya lösningen, föreligger även risken att den istället blir något 

annat än vad organisationen är i behov av. 

 

Vid införandet av bankens CRM-lösning involverades slutanvändare från olika delar av 

organisationen tidigt i införandeprocessen. Respondenterna menade att det var en stor 

framgångsfaktor vid framtagandet av den nya lösningen som hjälpte till att effektivisera arbetet 

ytterligare, men som också ökade acceptansen för systemet. Det krävde mer resurser men det var 

en risk banken var villig att ta, eftersom acceptansen ansågs som väldigt viktig från dag ett. 

 

Respondenten från försäkringsbolaget hade själv inte varit involverad vid införandet av CRM-

lösningen och gav ingen vidare information om kravställningens vikt. Att denne som 

slutanvändare inte involverades beror antagligen på att respondentens anställning tog vid efter att 

CRM-lösningen sattes i bruk. 

 

Denna studie visar prov på att kravställningen blir en kritisk del i processen vid införandet av en 

CRM-lösning. Det upplevs som viktigt hos både leverantörer som kunder av CRM. Även om det 

resulterar i en högre slutkostnad kan dock studien genom sin koppling mellan teori och praktik 

visa på att det är en framgångsfaktor att involvera slutanvändare tidigt. Det är dessutom något 

som både leverantören och kunder verkar vara beredda att satsa på. Samtidigt så tycks det utgöra 

en risk, något som ytterligare motiverar framtagandet av kravställningen som en kritisk del i 

processen vid införandet av ett CRM. 

 

 

5.2 Misstagen som bör undvikas vid införandet och det kontinuerliga arbetet 

med CRM 
 

Studien resulterade i tre misstag som företag och organisationer bör undvika. Dessa misstag är att 

addera överflödig funktionalitet, att inte finna balansen mellan supportade- och osupportade 

tillägg samt att endast använda CRM som ett system. 

 

 

5.2.1 Undvik att addera överflödig funktionalitet 

 

I resultatet från leverantören av CRM-lösningar presenterades bland annat problematiken som 

existerar när kunder vill addera för mycket funktionalitet till sina CRM-system. 

Grundproblematiken med detta är när ytterligare funktionalitet adderas till CRM-systemet så 

finns det en risk att systemet blir något annat än vad det var avsett att vara. Rigby et al. (2002) 

menar att en av de vanligaste anledningarna till att ett CRM misslyckas är på grund av att 

företaget inte vet vad de implementerar, att addera för mycket funktionalitet till sitt CRM-system 

skulle kunna vara en av anledningarna till detta. Om det inte finns någon anledning att 

implementera funktionaliteten kan detta utgöra risker för företagets CRM-lösning. Projektledaren 

från leverantören av CRM-lösningar benämner att det är en klar risk när kunden själv inte förstår 

vad det är de vill ha, de vill att deras CRM-system ska innehålla för mycket funktionalitet. 

Kundens system skulle då med all överflödig funktionalitet kunna innebära något helt annat för 
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organisationen än just CRM. Om detta skulle inträffa går värdet med Customer Relationship 

Management och dess affärsfilosofi förlorad. Enligt Kumar & Petersen (2012) så har CRM fyra 

huvudprocesser, studien visar att om funktionaliteten inte bidrar till någon av dessa så bör den 

alltså inte adderas. 

 

Respondenterna på banken menade att användare tenderade att vilja lägga till funktionalitet till 

CRM-systemet, även fast de inte hörde till kärnprocesserna. Respondenterna menade att på grund 

av att systemet blivit så pass centrerat i organisationen och när det fungerar så pass bra, att det 

blir en naturlig plats att lägga all funktionalitet. Även respondenten från försäkringsbolaget såg 

deras CRM-system som väldigt centraliserad, en slags naturlig knutpunkt i organisationen. 

Företaget använde sig dock här av en skräddarsydd lösning mot organisationen enligt 

respondenten, där all funktionalitet användes av olika avdelningar dagligen. 

 

Kontrollintervjun visade prov på vad denna funktionalitet skulle kunna innebära. Den 

funktionalitet som respondenten nämnde kan dock endast i viss mån kopplas till Kumar & 

Petersen (2012) fyra huvudprocesser för CRM då säljstatistik möjligtvis inte faller inom ramen 

för dessa. 

 

Till följd av att lägga till överflödig funktionalitet existerar risken att många kopplingar mellan 

funktionalitet och system uppkommer. Med detta menas att CRM-systemet får en såpass 

centraliserad roll i en organisation att nästan alla processer passerar genom CRM-systemet på 

något sätt. Vid eventuella tekniska problem kan det komma att påverka hela kedjan, på grund av 

att dessa kopplingar existerar. Banken menade på att tekniska problem var något som uppstod till 

och från. Dessa problem kunde ibland uppstå på grund av slarv i en helt annan del av 

organisationen, detta kan vara för att dessa kopplingar finns. Även respondenten för 

försäkringsbolaget såg problematiken med detta, respondenten menade att försäkringsbolaget 

kanske förlitade sig alltför mycket på en och samma lösning som man sedan har svårt att klara sig 

utan.  

 

Ytterligare en konsekvens av att addera för mycket funktionalitet är att CRM-systemet kan bli 

utsatt för prestandaproblem. Respondenten som är utvecklare åt leverantören av CRM-lösningar 

förklarade de prestanda problem som kunde uppkomma då för mycket funktionalitet läggs till. 

Att addera denna funktionalitet gör att systemet kommer hantera uppgifter långsammare som i sin 

tur påverkar användarupplevelsen. Respondenten för försäkringsbolaget menade bland annat att 

deras lösning ibland var väldigt trögkörd, just på grund av att det existerade mycket funktionalitet 

och kopplingar mellan system. 

 

Dessa konsekvenser av att addera för mycket funktionalitet till ett CRM-system är något som 

skulle kunna uppkomma om kravställningen har varit bristfällig. Ett exempel på detta från 

resultatet och studiens teori är att inkludera slutanvändare så tidigt som möjligt i processen. 

Enligt Dennis et al. (2010) behöver slutanvändare inte nödvändigtvis förstå vad de behöver, 

vilket kan leda till denna överflödiga funktionalitet.  
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5.2.2 Hitta balansen mellan standardiserad- och osupportad funktionalitet 

 

Något som kan knytas ihop med att addera extra funktionalitet till ett CRM-system är så kallade 

osupportade tillägg. Detta är en form av extra funktionalitet som kan innebära antingen en 

funktion eller en koppling till ett annat system. Även om det kan tyckas existera en viss likhet till 

överflödig funktionalitet, så utgör dessa två skilda problem. Anledningen till varför det kallas 

osupportat är för att det ligger utanför standardlösningen, dvs det är en form av lösning som 

byggs ovanpå det befintliga systemet. Dokumentation kring denna form av osupportade tillägg är 

något som vi inte har hittat i någon större utsträckning i litteraturen. En tydlig skillnad mellan det 

empiriska resultatet och teorin.  

 

Osupportade tillägg är ofta en nödvändighet för att få ett CRM-system att fungera korrekt inom 

en organisation. Det tycks dock vara en form av farhåga samt innebära en del problematik, både 

för kund och för leverantör. Respondenten som är utvecklare åt leverantören av CRM-lösningar 

förklarade t ex att man som utvecklare alltid försöker att hålla sig inom standarden. Anledningen 

till detta är att det kommer skapa mindre framtida problem för kunden då osupportade tillägg inte 

är testade, utvecklade och kvalitétssäkrade på samma sätt som funktionaliteten innanför ramen av 

standardlösningen. Projektledaren från leverantören av CRM-lösningar förklarade dock att 

systemet utan dessa tillägg kan kännas väldigt fyrkantigt och begränsat. För att komma utanför 

denna fyrkantiga lösning var osupportade tillägg en möjlighet när det inte gick att lösa på något 

annat sätt. Respondenten förklarade att allting var möjligt, men att man informerade kunder om 

problematiken som existerar. Rigby et al. (2002) ena fallgrop var att anta att mer teknologi är 

bättre och att detta som följd kan bli ett dyrt misstag. Liknelser till osupportade tillägg kan i vis 

mån dras till denna fallgrop då det är ytterligare funktionalitet och kostnader som står i centrum 

för problematiken. 

 

Utvecklaren från leverantören av CRM-lösningar menade på att det är främst vid uppdateringar 

som den verkliga problematiken med osupportade tillägg uppstår. Då det är funktionalitet som 

ligger utanför standardlösningen finns det ingen garanti att dessa kommer att fungera med nästa 

version, man kan då behöva lägga mer resurser på att eventuellt utveckla dessa tillägg på nytt. 

Tilläggen medför också att CRM-systemet delas in i två separata delar, en del som består av 

standardlösningen samt en del som består av egna tillägg. Detta betyder att kunden endast 

bibehåller kontrollen över ena parten av systemet, nämligen de egna osupportade tilläggen.  

 

Banken är en av de kunder som har råkat ut för liknande problematik med osupportade tillägg. De 

använder sig av en standardlösning med egna tillägg ovanpå. Dessa tillägg är nödvändiga för att 

organisationen ska fungera som den ska, men rent förvaltningsmässigt så försvåras 

vidareutvecklingen av systemet. Banken skulle aldrig lägga resurser på att utveckla en hel 

plattform själva, standardplattformen med egna osupportade tillägg blir därför i detta fall en 

nödvändighet som måste till, men som samtidigt kommer att kosta mycket resurser långsiktigt. 

Varje uppdatering av systemet kan nästan ses som en helt ny implementation. Eftersom banken 

arbetar med en väldigt strikt budget så prioriteras därför som följd viss funktionalitet bort. Även 

fast det finns ekonomiska och organisatoriska problem med dessa tillägg är det emellertid en 

nödvändighet menar respondenterna från banken.  
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Kontrollintervjun visade också på att osupportade tillägg används för att CRM-systemet ska bidra 

med den funktionalitet som organisationen kräver, respondenten gav dock ingen information om 

att detta skulle vara ett problem.  

 

Respondenten från försäkringsbolaget gav ingen information rörande området. Orsaken skulle 

dels kunna vara att det inte upplevdes som ett problem men också att respondenten saknade 

insyn. Det benämndes bland annat att respondenten inte varit involverad vid framtagandet eller 

vidareutvecklingen av lösning och därför inte kommit i kontakt med problematiken som studien 

tidigare visat prov på. 

 

 

5.2.3 Använd inte endast CRM som ett system 

 

CRM har enligt Reynolds (2002) en bakomliggande affärsfilosofi som i grunden kräver att 

företagsverksamheten förstår värdet av att vårda och bevara sina kundrelationer. Kunden blir 

mittpunkten i företaget, och verksamheten har en förståelse att arbetet utförs åt kunden för att 

skapa största möjliga kundnöjdhet (Reynolds, 2002). Både utvecklaren och projektledaren från 

leverantören av CRM hade ett liknande tankesätt, att det handlar om ett kundvårdstänk och att 

skapa kundvärde, att det är detta som är det centrala. Det blir mer en strategi än bara ett system.  

 

Införandet av en CRM-lösning innebär inte endast en implementation av ett informationssystem 

utan kan innebära ett helt nytt arbetssätt, med stöd från ett system menar respondenterna från 

leverantören av CRM. Arbetet måste bli centraliserat kring systemet och det kräver att 

användarna faktiskt tänker kring vad CRM är. Reynolds (2002) menar något liknande, nämligen 

att organisationer måste vara villiga att gå över till en annan strategi, CRM innebär inte endast en 

mjukvara du använder, utan kommer med en filosofi som måste genomsyra hela organisationen 

(Reynolds, 2002). Storbacka & Lehtinen (2000) förklarade införandets tre hörnstenar som 

utvecklar detta arbetssätt och benämner strategin. Det handlar om ett proccesstänk för att gynna 

långvariga relationer men även att skapa och bevara dessa, genom att utveckla relationerna som 

redan existerar (Storbacka & Lehtinen, 2000). 

 

Studien visar att leverantören av CRM aktivt väljer bort vissa kunder som vill implementera 

CRM av fel andledningar. Kunder som inte vill anpassa sin verksamhet efter sitt system har fel 

mål med lösningen menar utvecklaren på företaget. Utan en affärsfilosofi så kommer man främja 

ett felaktigt arbetssätt som då hotar deras långsiktighet som kund. För precis som Reynolds 

(2002) antyder så uppstår problemen med CRM inte av systemet i sig, utan när företagen inte 

lyckas implementera den nya affärsfilosofin att kunder kommer först. Rigby et al. (2002) 

resonerar i samma riktning, nämligen att en fallgrop med CRM är att implementera ett system 

innan organisationen har en kundstrategi. CRM kan inte endast användas som ett system utan det 

krävs en utarbetat kundstrategi. Man tar också upp fallgropen med avsaknaden av kundfokus, 

som studien visar går det ofta ihop med affärsfilosofin, att kunden blir centrerad i organisationen 

blir en del av strategin som måste till. 

 

På banken skiljdes CRM och CRM-system från varandra. Den bakomliggande affärsfilosofin var 

något som skulle omfatta hela organisationens arbetssätt. Kunden stod i centrum i en organisation 
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där CRM bygger på en filosofi kring kulturen och ledarskapet. CRM som system innebär ett stöd 

för affärsfilosofin och har anpassats därefter. CRM innebär varken det ena eller det andra, utan är 

en helhet. Det är kunden som ska stå i centrum, det handlar om kundrelationer. Respondenterna 

från banken var tydliga med att ett förändringsarbete var nödvändigt för att vinna effektivitet 

genom sin CRM-lösning. Reynolds (2002) förklarade den stora vikten av att förstå värdet med att 

anta att arbetet måste bli centraliserat kring CRM. Företaget måste gå längre än systemet och 

anpassa sig efter sitt CRM som en affärsfilosofi, fokusen måste vara inriktad mot ett 

kundorienterat individtänkande (Reynolds, 2002). 

 

Kontrollintervjun visade också på liknelser till banken. Här använde företaget sitt CRM för att på 

ett effektivt sätt öka sin kundnöjdhet och försäljning. Lösningen var väldigt centraliserad i 

organisationen och det existerade ett helhetstänk hur man arbetade mot kund. Affärsfilosofin 

genomspeglade arbetssättet med fokus på långsiktighet genom kundvård. Respondenten 

förklarade även riskerna med att endast använda CRM som ett system, att en affärsfilosofi måste 

genomsyra hela organisationen för att implementationen ska lyckas.  

 

På försäkringsbolaget såg det dock annorlunda ut. Här såg respondenten deras CRM-lösning mer 

som en programvara som hjälpte till i det dagliga arbetet. Lösningen användes för att utarbeta en 

form av relationship management, och det var tydligt att det endast användes som ett direkt 

mjukvaruverktyg. Respondenten menar själv att hen inte hade någon direkt kunskap om vad 

CRM faktiskt innebar för organisationen, utan såg det som ett stöd i sitt arbete. En förklaring till 

detta skulle kunna vara avsaknaden om insikt till implementationen och framtagandet av 

kravställningen. Samtidigt handlar det om en kostnadsfråga och alla slutanvändare ges antagligen 

inte möjligheten att bli involverade i lika stor grad. När respondenten dessutom blivit anställd 

efter CRM-lösningen sattes i bruk är antagligen detta istället en följd av den upplärning till 

lösningen som gavs. 
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6. Avslutande slutsats & diskussion 
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats tillsammans med diskussion samt förslag till vidare 

forskning. 

 

 

6.1 Slutsats 
 

De kritiska delar som existerar vid införandet av CRM, enligt vår studie är: 

● Framtagande av kravställning  

De misstag som bör undvikas vid införandet och det kontinuerliga arbetet med CRM är: 

● Att addera överflödig funktionalitet 

● Att inte finna balansen mellan standardiserade- och osupportade tillägg 

● Att endast använda CRM som ett system 

 

Vi kan genom studien dra slutsatsen att framtagandet av kravställningen är en kritisk del vid 

införandet av en CRM-lösning. Studien finner stöd för detta i teorin men också i dess resultat. 

Kravställningen är en del i processen som blir viktig för att uppnå förväntat resultat, men också 

något som verkar vara utsatt för problem. Studien kan därför motivera just framtagningen av en 

kravställning som en kritisk del vid införandet av en CRM-lösning. Vi ser dock i resultatet att de i 

vårt fall tycktes vara medvetna om kravställningens betydelse, företagen var beredda att lägga 

mer resurser på kravställningen för att öka chanserna till att lyckas, t ex genom att involvera 

slutanvändare tidigt i processen. 

 

Att addera överflödig funktionalitet är ett misstag att undvika och det var något studien också 

fann stöd för, både i teorin och i resultatet. Det tycks vara ett återkommande misstag som bottnar 

i flera olika anledningar. Studien visar prov på paralleller till dels kravställningen och att tidigt 

involvera slutanvändarna, men också till att slutanvändarna inte greppar vad CRM egentligen 

innebär. Misstaget kan inte bara resultera i att CRM-systemet blir något annat, utan kan även 

komma att kosta mycket resurser och skapa svårhanterliga kopplingar mellan funktionalitet och 

system i organisationen. 

 

Att inte finna balansen mellan standardiserad funktionalitet och osupportade tillägg framgick som 

ett tydligt misstag genom studien. Även om studien hade svårt att finna stöd för detta i teorin så 

återfanns det tydligt genom resultatet. Balansgången mellan en fyrkantig standardlösning och en 

ofokuserad lösning verkar vara ett svårt problem att tackla. Det kan resultera i en oeffektiv 

respektive en alltför dyr lösning. 

 

Att endast använda CRM som ett system är det misstag studien visar är det största. Studien lägger 

stor vikt vid detta, både genom teorin och resultatet och visar tydliga kopplingar. De flesta 

respondenterna i empirin hade kunskapen om att CRM faktiskt är så mycket mer än ett system, 

och att det måste genomsyra hela organisationen och dess arbetssätt för att lyckas. För att uppnå 
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största möjliga nytta från sin CRM-lösning är detta ett misstag som borde undgås. Det handlar 

om att organisationer behöver vara villiga att förändra sig mot den nya strategin, och våga satsa 

på kundvården i hela organisationens värderingar och arbetssätt. 

 

 

6.2 Diskussion 
 

Vi har genom studien fått insikten om hur omfattande en CRM-lösning kan vara, att det blir en 

form av arbetssätt som ofta kompletteras med ett informationssystem som stöd. Vi tror att CRM 

bara kommer att växa ytterligare i framtiden och vi ser en klar nytta med systemet. Men att arbeta 

med CRM på ett korrekt sätt tycks innefatta en hel vetenskap. Vi har genom studien sett prov på 

att det krävs en vilja till förändring inom organisationerna för att lyckas, något som vi samtidigt 

tycker verkar svårt att uppnå. Den kritiska delen vid införandet och de misstag som vi har 

identifierat anser vi i grund och botten binder samman till en och samma problematik: att en 

CRM-lösning i många fall kommer att omfatta hela organisationer, vilket resulterar i att väldigt 

många parter påverkas. Att därför finna stöd för det nya i en hel organisation kan tyckas bli svårt, 

vi tror dock efter genomförd studie att det främst handlar om att alla måste förstå varför man 

använder CRM.  

 

Att framtagandet av kravställningen var en kritisk del vid införandet av en CRM-lösning blev 

tydligt för oss, både genom teori samt efter utförda intervjuer. Det visade även prov på att det 

finns en tydlig koppling mellan en kravställning som inkluderar slutanvändare och ett lyckat 

CRM-införande, något som vi också stödjer. Vi ser det, i det här fallet, främst som en 

kostnadsfråga. Vi tror i många fall att företag inte inkluderar slutanvändare just pågrund av att det 

fort blir för dyrt och omfattande.  

 

När det kommer till kravställning och kopplingen till CRM har vi dock svårt att motivera varför 

CRM skulle särskilja sig från andra typer av system och denna slutsats behöver alltså inte vara 

unik för just CRM.   

 

Misstaget med att addera överflödig funktionalitet framgick tydligt för oss, främst genom 

resultatet. De flesta parter som deltog i fallstudien tycktes ha liknande åsikter, nämligen att det är 

ett återkommande problem. Här anser vi att det föreligger en stark koppling till att det är av vikt 

att veta varför organisationen använder CRM, det ska alltid vara kunden som gynnas av 

funktionaliteten. Vi tror att det kan grunda sig i att det ofta inte sker någon vidare granskning 

eller utvärdering om funktionaliteten bör adderas eller ej. När dessutom förslag till förenklade 

arbetsuppgifter framkommer tror vi att det snabbt finner stöd bland organisationers medarbetare, 

något som resulterar i ett missnöje om det inte implementeras.  

 

Osupportade tillägg verkar vara ett problematiskt område vid uppdateringar av systemet. Det är 

dock något som verkar vara en ond nödvändighet och som verkar existerar hos de flesta parter vi 

intervjuat. Det blir en nödvändighet för att få CRM-systemet att fungera efter givna behov. Det 

som är intressant är att vi inte hittat någon förekomst av denna problematik i någon större 

utsträckning i litteraturen. Om detta beror på att vi letat på fel ställe eller att problematiken inte 
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existerar i lika höggrad som vi tror är svårt att svara på. Vi har endast valt att utgå från vår 

empiri, just på grund av den starka problematiken som tycktes existera för vårt fall. Om vi 

tidigare under vår forskning hade känt till denna problematik skulle vi haft en större möjlighet att 

lägga mer energi och utforska detta område mer utförligt. Hur lösningen ser ut för denna 

problematik blir dock diffus, vi har valt att i viss mån likna det mot att addera överflödig 

funktionalitet även om dessa två misstag skiljer sig betydligt. Då vi endast sett denna problematik 

i vårt fall och inte i teorin kan också tillförlitligheten diskuteras. Vi kan heller inte dra några 

slutsatser att denna problematik endast existerar med CRM utan problematiken skulle också 

kunna förekomma med andra typer av informationssystem.  

 

Att endast använda CRM som system är inte idén med Customer Relationship Management, det 

är något som vi tydligt har förstått genom studiens gång. Vi har i studien valt att lägga ett stort 

fokus på detta område, något som vi anser har hjälpt oss nå vår slutsats. Att se CRM som sin 

helhet blir enligt oss grunden till många delar av studien.  

 

Tillslut så anser vi att studiens resultat har nått upp till våra förväntningar och att våra 

frågeställningar har besvarats. Vi anser att vi samlade tillräckligt med data genom resultatet och i 

mån av tid utförde ett rimligt antal intervjuer. Generaliseringen av vår slutsats utifrån vårt fall kan 

dock ifrågasättas, främst pågrund av fallets omfattning. Då det rör sig om få intervjuer kan 

tillförlitligheten diskuteras men då vi i största möjliga mån stött oss mot vår teori i studiens 

slutsatser anser vi att vi kan styrka dessa. Vi anser att vi har knutit ihop vår empiri mot vår teori 

på ett bra sätt, även om vi i viss mån helst hade utvecklat teorin ytterligare.  

 

Utöver en generalisering av resultatet har också en generalisering av CRM-lösningar gjorts. Vi 

valde att avgränsa oss från tekniska detaljer och jämförelser av olika system med målet att 

generellt behandla CRM som ämne och helhet, och med denna avgränsning svara på 

frågeställningarna. Vi vill dock klargöra att vi är fullt medvetna om att olika CRM-lösningar i 

olika grad kan komma att stämma in på våra slutsatser. 

 

Vid intervjuerna med de båda kunderna kan även en viss snedvridning ha skett. Dels så 

intervjuades endast en person från försäkringsbolaget medan banken representerades av fyra 

personer i en gruppintervju. Samtidigt arbetade bankens respondenter i mer insatta roller till 

CRM-lösningen och kan även därför ha kommit med mer utförliga svar. Detta kan ha kommit att 

påverka resultatet i form av att banken tycks vara mer insatt och mer representerad genom 

studien. Att jämföra dessa två kunder i förhållande till respektives CRM-lösning kan därför anses 

felaktigt och missvisande. Vi har genom studien i största möjliga mån försökt att inte mäta dessa 

två kunder mot varandra utan istället presenterat den information intervjuerna resulterat i. Vi vill 

dock poängtera att resultatet till kunderna möjligvis inte presenteras likvärdigt och att detta bör 

tas i beaktning.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Som tidigare nämnts i studien så fortsätter CRM att omsätta mer pengar på marknaden. Det tyder 

på att fler och fler organisationer börjar använda sig av CRM, och den utvecklingen tycks inte 

avta. Vi har i denna studie valt att fokusera på en del av denna växande marknad, men också 

kommit i kontakt med många områden där vidare forskning kan motiveras.  

 

CRM skapar ofta ett resultat som är svårt att mäta eller ta på. Dessa mervärden är helt avgörande 

för hur ett CRM presterar, ändå tycks det vara otroligt svårt att just mäta dessa värden. Ett före 

och efter resultat går alltid att jämföra, men att jämföra enskilda delar i lösningen är inte fullt så 

enkelt. Här har vi upptäckt ett tydligt forskningsområde, hur mervärde faktiskt kan mätas på bästa 

sätt för att utvärdera en CRM-lösnings resultat. CRM blir väldigt unik i sammanhanget, då denna 

typ av filosofi och system kan anses agera i en klass för sig. 

 

Även om studien i viss mån behandlar CRM i kombination med osupportade tillägg så ser vi 

även här en potential till vidare forskning. Att finna balansen mellan en fyrkantig standardlösning 

och en ofokuserad lösning ser ut att vara ett högaktuellt område. Det behöver inte endast vara 

inom CRM, utan kan handla om vilket typ av system som helst. Vi ser att ett misstag på denna 

balansgång kan resultera i exempelvis en oeffektiv lösning eller en allt för resurskrävande 

implementation som inte håller långsiktigt. Att försöka och utvärdera denna balans hade därför 

varit intressant.  

 

Förståelsen för vad CRM är, är något som varit återkommande genom hela studien. Vi har dock 

inte gått in på djupet inom detta område när det kommer till medarbetare som arbetar med CRM. 

Vi ser därför här potential till vidare forskning. Förståelsen för vad CRM faktiskt är tycks i vissa 

fall försvinna från medarbetarna och en direkt konsekvens är en bristande acceptans för CRM 

inom organisationerna. Att mer utförligt utvärdera detta hade därför varit intressant. 
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8. Bilagor 
 

Dessa intervjufrågor är från frågebatteriet vi använt oss av som grund vid intervjuerna. Då vi 

använt semistrukturerad intervjuteknik har de tillkommit vissa följdfrågor under intervjuerna. 

Under gruppintervjun med banken används frågebatteriets samtliga frågor till viss mån för att 

passa gruppintervjuns karaktär.   

 

 

8.1 Bilaga 1 
 

Intervjufrågor: slutanvändare 

● Vad heter du? Vem är du? 

● Vad arbetar du med? Vilken position har du?  

● Hur länge har du arbetat för företaget respektive i denna position? 

● Hur arbetar ni med CRM?  

○ Är det genomgående i hela organisationen?  

○ Hur ser rutinarbetet ut? 

○ Vilka steg genomgås? 

● Vad innebär CRM för er? 

○ Vet ni fullt ut vad CRM innebär? 

○ Genomsyrar arbetet med CRM hela organisationens arbete? 

○ Är det centrerat runt CRM?  

● Vad anser dem är värdet med det?  

○ Vad tycker ni själva om systemet när ni använder det?  

○ Hur pass viktig är CRM i er organisation?  

○ Varför använder ni det? 

● Vilka är dem vanligaste problemen som uppstår? 

○ Varför? 

○  Har ni några rädslor? 

● Har ni upptäkt någonting negativt? 

○ I så fall vad?  

○ Kan ni göra något åt det? 

● Hur gick implementationen av systemet?  

○ Hur fort gick det att komma igång och börja använda systemet?  

○ Vad innebär en lyckad implementation för er? 

● Tycker ni att ni använder systemet fullt ut?  



 

35 

○ Använder ni all funktionalitet?  

○ Är det genomgående?  

○ Har ni upptäckt problem vid en tidig fas av det nya systemet? 

● Efter implementationen av CRM, har användandet i dem andra systemen minskat?  

○ Hur mycket har användandet förändrats?  

○ Hur har användandet av andra system förändrats?  

○ Hur fungerar CRM-systemet i samspel med era andra affärssystem (om dessa 

existerar)? 

 

Intervjufrågor: utvecklare 

● Vad heter du? Vem är du? 

● Vad arbetar du med? Vilken position har du?  

● Hur länge har du arbetat för företaget respektive i denna position? 

● Vad innebär CRM för dig? 

○ Affärsfilosofi eller system? 

● Vad anser du är värdet med CRM? 

○ Varför tycker ni CRM är bra? 

● Anser du att det finns någon/några negativa aspekter med CRM?  

○ I sådana fall vad?  

● Hur implementerar ni CRM hos kund?  

○ Varför?  

○ Förutsättningar?  

○ Vad anser ni är en lyckad implementation? 

● Vad är er bild av vad kunden tycker?  

○ Verkar dem nöjda? Långsiktigt samt kortsiktigt 

○ Varför behöver kunden detta system? 

● Vilka är dem vanligaste problemen som uppstår?  

○ Varför?  

○ Har ni några rädslor? 

● Hur ser den tänkta användningen ut?  

○ Anser ni att användarna kan använda systemen korrekt?  

○ Vilka förutsättningar hos kunden tycker du krävs för implementation av CRM? 

○ Finns det några konsekvenser av felaktigt användande? 
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Intervjufrågor: projektledare och säljare 

● Vad heter du? Vem är du? 

● Vad arbetar du med? Vilken position har du?  

● Hur länge har du arbetat för företaget respektive i denna position? 

● Vad innebär CRM för dig? 

○ Affärsfilosofi eller system? 

● Vad anser du är värdet med CRM?  

○ Varför tycker ni det är bra? 

● Anser du att det finns någon/några negativa aspekter med CRM? 

○  I sådana fall vad?  

● Vilka är dem vanligaste problemen som uppstår?  

○ Varför?  

○ Har ni några rädslor? 

● Hur implementerar ni CRM hos kund?  

○ Vilka förutsättningar är viktiga?  

○ Vad anser ni är en lyckad implementation? 

● Vad är er bild av vad kunden tycker?  

○ Verkar dem nöjda? Långsiktigt samt kortsiktigt 

○ Varför behöver kunden detta system? 

● Hur ser den tänkta användningen ut?  

○ Anser ni att användarna kan använda systemen korrekt?  

○ Vilka förutsättningar hos kunden tycker du krävs för implementation av CRM?  

○ Finns det några konsekvenser av felaktigt användande?  

○ Vilka är dem vanligaste problemen? 

 

 

8.2 Bilaga 2 
 

Intervjufrågor: kontrollintervju 

● Vad heter du? Vem är du? 

● Vad arbetar du med? Vilken position har du? 

● Hur länge har du arbetat för företaget respektive i denna position? 

● Hur arbetar ni med CRM? 

● Är det genomgående i hela organisationen? 

● Vad innebär CRM för er? 

● Vet ni fullt ut vad CRM innebär? 
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● Genomsyrar arbetet med CRM hela organisationens arbete? 

● Varför använder ni CRM? 

● Är det centrerat runt CRM?  

● Vad anser ni är värdet med CRM? 

● Vad tycker ni själva om systemet när ni använder det? 

● Hur pass viktig är CRM i er organisation? 

● Varför använder ni det? 

● Hur ser den tänkta användningen ut? 

● Anser ni att användarna kan använda systemen korrekt? 

● Vilka förutsättningar hos kunden tycker utvecklarna krävs för implementation av 

CRM? 

● Finns det några konsekvenser av felaktigt användnade? 

● Vilka är de vanligaste problemen som uppstår? 

● Varför? 

● Har ni några rädslor? 

● Anser du att det finns någon/några negativa aspekter med CRM? 

● Isåfall vad? 

● Kan ni göra något åt det? 

● Hur gick implementationen av systemet? 

● Hur fort gick det att komma igång och börja använda systemet? 

● Vad innebär en lyckad implementation för er? 

● Tycker ni att ni använder systemet fullt ut? 

● Använder ni all funktionalitet? 

● Är det genomgående? 

● Upptäckte ni problem vid en tidig fas av det nya systemet? 

● Efter implementationen av CRM, har användandet i dem andra systemen minskat? 

● Hur mycket har användandet förändrats? 

● Hur har användandet av andra system förändrats? 

● Hur fungerar CRM-systemet i samspel med era andra affärssystem (om dessa 

existerar)? 

 


