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Förord 
Uppsatsskrivandet har varit en lång process av hårt arbete. Det har varit lärorikt och vi är 

mycket stolta över det vi har åstadkommit. Det hade dock inte varit möjligt utan respondenter 

från fallföretaget som tagit sig tid och deltagit i vår studie, därför vill vi tacka dem stort. Vi 

vill även tacka examinatorer, handledare och opponenter som visat intresse och korrekturläst 

uppsatsen under processens gång. Genom konstruktiv kritik från dessa personer har vi fått 

vägledning och stöd.  

 

Stefanie Pesic  Emmy Pham  

  



 
 
 

Sammanfattning 

Företag befinner sig i en konkurrenskraftig värld och för att lyckas överleva måste de ta hand 

om sina befintliga kunder såväl som attrahera nya. Med hjälp av dagens teknologi, har företag 

möjlighet att lagra information om sina kunder och kan därför få en ökad förståelse för 

kunders beteende och önskemål. CRM-system (Customer Relationship Management-system) 

är ett hjälpmedel i detta arbete och har därför blivit en prioriterad investering för företag då 

kunder betraktas som dess viktigaste tillgång. CRM-system är en kostsam investering, 

samtidigt som chansen för att misslyckas vid implementering är stor. Därför är det av stor vikt 

för företag att efter implementeringen kunna hantera, använda och ha förståelse för CRM-

systemets olika funktioner för att lyckas stärka kundrelationer och erhålla tänkta fördelar som 

systemet syftar till.   

Studien tillämpar kvalitativa undersökningstekniker där ett fallföretag har undersökts genom 

intervjuer. Syftet med studien är att undersöka användningen av ett CRM-system för att 

komma fram till hur denna stödjer organisationen och dess kundrelationer. Utifrån 

litteraturstudien identifieras funktioner och användningsområden i ett CRM-system, vilket 

skapar underlag för den empiriska undersökningen. Studiens slutsats innehåller 

rekommendationer kring användning av CRM-system för att stödja kundrelationer. 

Rekommendationerna riktas till företag som använder CRM-system eller befinner sig i 

processen om att införa ett sådant.  

Nyckelord: Customer Relationship Management, CRM-system, CRM-användningsprocess, 

CRM-funktioner, CRM-teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Abstract 
Companies are in a competitive world and to manage to survive, they must take care of their 

existing customers as well as attract new ones. With the help of today's technology, 

companies have the ability to store information about their customers and can therefore have a 

greater understanding of customer behavior and preferences. CRM (Customer Relationship 

Management) system is an aid in this work and has therefore become a priority investment for 

companies as customers regarded as their most important asset. CRM-systems are a costly 

investment, while the chance of failure in the implementation is large. Therefore it is of great 

importance for companies to handle, use, and have an understanding of the CRM-system's 

various functions to manage to strengthen customer relationships and obtain prospective 

benefits that the system is aimed at. 

The study applies qualitative survey techniques where a company has been investigated 

through interviews. The purpose of this study is to investigate the use of a CRM-system to 

find out how this supports the organization and its customer relationships. Based on the 

literature review we identified features of a CRM system, which creates a basis for the 

empirical study. The study's conclusion contains recommendations about the use of CRM-

systems to support customer relationships. The recommendations are addressed to companies 

using CRM-systems or to companies that are in the process of introducing such a system. 

Keywords: Customer Relationship Management, CRM-system, CRM using process, 

Functions of CRM-systems, CRM technology. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras först en bakgrund till studiens ämne och därefter problematiseras 

detta i en problemdiskussion vilket resulterar i studiens frågeställning. I kapitlet framgår 

även syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Idag befinner sig företag i en konkurrenskraftig värld och måste ständigt effektivisera sin 

verksamhet (Buttle, 2012). Informationstekniken utvecklas i en snabb takt och mängden 

information är nästan obegränsad. Företag har med hjälp av dagens teknologi möjlighet att 

lagra information om sina kunder på ett nytt sätt och kan på så sätt få en ökad förståelse för 

kundens beteende och önskemål (Gummeson, 2008).  

Customer Relationship Management (CRM) syftar till att fokusera på att behålla kunder 

genom att utveckla en relation med dem. Relationen till kunderna utvecklas och stärks via 

CRM-system som samlar information om kunder och används vid arbete med 

marknadsföring, kampanjer, produktutveckling o.s.v. (Payne & Frow, 2005).  

Företag är idag medvetna om det stora värdet i att arbeta för att behålla befintliga kunder, 

istället för att bara fokusera på att skaffa nya. De lojala kunderna som företag har starka 

relationer med är beredda att betala ett högre pris för den produkt eller tjänst de efterfrågar. 

Samtidigt för de vidare en positiv uppfattning om företagets produkter eller tjänster till andra 

(Gummeson, 2008). Enligt Grönroos (2008) betraktas en kund som lojal då denna är 

återkommande och inte övergår till något konkurrerande företag. Lojalitet bland kunderna är 

en konkurrensfördel och har en stor påverkan på företags lönsamhet. För att hantera sina 

kundrelationer på bästa sätt använder sig företag idag av CRM-system. 

1.2 Problemdiskussion 
Den intensiva konkurrensen bland företag under det senaste årtiondet har ställt krav på att 

företagen bemöter kunder på ett sätt som gör att de behåller dem och skapar relation till dem. 

Kundens allt större efterfråga har fått företag att tänka om (Atuahene-Gima, 2005). Detta har 

gjort CRM-system till ett omdiskuterat ämne och en prioriterad investering för företag som 

vill uppfylla kunders behov och förbättra kundservice och kundrelationer (Buttle, 2012). 

CRM-system är en kostsam investering, samtidigt som risken för att misslyckas vid 

implementering är 70 %. Därför är det av stor vikt för företag att efter implementering kunna 

hantera och använda CRM-systemets olika funktioner fullt ut för att lyckas behålla kunderna i 

företaget och stärka kundrelationer (Molan, 2012). Om företag har kunskapen att använda 

CRM-systemet och dess funktioner som det bör användas, kan de hantera och upprätthålla 

kundrelationer. Företag kan då samtidigt stärka kundrelationerna och på så sätt effektivisera 

sin verksamhet. Detta är fördelaktigt eftersom det enligt Foss et al. (2008) kostar fem gånger 

mer att attrahera en ny kund än att behålla en befintlig. Därför är det särskilt viktigt att behålla 

kunderna i företaget med stöd av CRM-användningen. 

Foss et al. (2008) skriver att det är viktigt att veta hur ett CRM-system används för att lyckas 

skapa lönsamma kundrelationer och konkurrensfördelar. Vi vill med denna studie bidra med 
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en förbättrad förståelse och kunskap kring användning av CRM-system för att stödja 

organisationer internt med effekten av starka kundrelationer. 

1.3 Problemformulering 
Hur kan CRM-system användas för att stödja företags kundrelationer?  

1.4 Syfte  
Syftet är att kartlägga hur användning av CRM-system som är stödjande för  kundrelationer 

ser ut. Vi kommer därför att genomföra en kvalitativ studie på ett specifikt fallföretag som 

använder CRM-system. Vi kommer även diskutera hur användningen kan förbättras och 

utvecklas. Studiens bidrag kommer att innehålla rekommendationer kring användning av 

CRM-system för att stödja kundrelationer och riktas till andra företag som använder CRM-

system eller befinner sig i processen om att införa ett sådant. Främst företagsledning eftersom 

dem beslutar om företaget ska följa studiens rekommendationer.  

1.5 Avgränsning  
Vi studerar CRM-system inom ett företag som befinner sig i en bransch med försäljning mot 

företagskunder. Hänsyn tas endast till arbete med kunddata och information av företagskunder 

och inte privatkunder. 
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2. Litteraturstudie 

I detta avsnitt presenteras teorier kring problemområdet. Avsnittet inleds med innebörden av 

CRM och CRM-system till följd av funktioner som finns i ett sådant. Därefter beskrivs 

användning av CRM-system och för- och nackdelar med detta. Avslutningsvis sammanfattas 

samtliga teorier i en litteratursammanställning som fungerat som stöd vid utformning av 

studiens intervjufrågor. 

2.1 CRM-definition 

CRM är en förkortning för Customer Relationship Management och innebär alla aspekter av 

interaktion som ett företag har med sina kunder, oavsett om det är försäljnings- eller 

tjänstrelaterat. CRM är en process som handlar om förståelse för kundbeteende för att agera 

efter detta och uppfylla kundbehov. Syftet är att skapa kundlojalitet och långsiktiga relationer 

(Buttle, 2012). CRM används för att samla in kunddata som i sin tur bidrar till affärskunskap i 

form av kundinformation. Denna information gör att företag kan få en bättre förståelse för 

sina kunder och på så sätt lära känna dem (Chen & Popovich, 2003). CRM handlar om att 

förstå sig på kundbeteendet för att agera efter det och uppfylla kundbehovet (Buttle, 2012).  

Gentles (2002) definition av CRM är att det kan ses som en integration av människor, 

processer och teknologi som tillsammans försöker förstå sig på företagets kunder för att 

uppfylla kundbehovet. 

Grönroos (2002) definierar CRM som en affärsstrategi för att hantera kunder med syfte om att 

optimera långsiktigt värde. CRM kräver en kundfokuserad affärskultur för att stödja en 

effektiv marknadsföring, försäljning och serviceprocesser (Chen och Popovic, 2003). 

2.2 CRM-system 

Vid arbete med CRM spelar informationsteknik en viktig roll (Foss et al., 2008). CRM-

systemet är ett informationssystem som hanterar kundrelationer på ett organiserat sätt. CRM-

system ger företag kundinformation för att tillhandahålla tjänster och produkter, ge bättre 

kundservice, sälja mer effektivt, behålla nuvarande kunder samt få en bättre förståelse för 

kundbehov.  

CRM-system gör det möjligt för företag att få kunskap om kunder genom att ha 

kundinformation samlad på ett ställe (Foss et al. 2008). Buttle (2009) skriver att CRM-system 

kan bidra till utveckling, lagring och överföring av kunskap genom behandling av data till 

information. 

Arbete med ett företags CRM-system delas enligt Storbacka och Lehtinen (2000) in i fyra 

roller; insamling, lagring, uppdatering och användning. Detta innebär insamling av 

kundinformation från olika datakällor, både intern och extern information. Till följd av 

lagring av informationen som sedan ska följas upp och uppdateras. Det är även viktigt att 

arbeta med förbättring av informationen för att användning av den ska vara tillförlitlig och 

korrekt. 
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2.3 CRM-strategi 
En CRM-strategi omfattar, enligt Andersson och Kerr (2002) kundperspektiv i form av 

kundrelation, kundbehov, kundinteraktion och kundkännedom. Det är viktigt att ha en sådan 

framarbetad CRM-strategi eftersom den syftar till att beskriva vilka affärsmål som ska uppnås 

och hur CRM-systemet kan stödja dessa affärsmål. Genom att ha en framtagen CRM-strategi 

där kundbehov definieras kan användningen av CRM-systemet, i form av exempelvis service, 

anpassas mot dessa. 

Andersson och Kerr (2002) nämner även att det bör vara en samordnad kundhantering på 

företag. Samordnad kundhantering innebär att användarna hanterar kundinformationen internt 

i systemet på samma sätt. En samordnad kundhantering bidrar till att användarna har kunskap 

om den kontinuerligt uppdaterade kundinformationen. En annan fördel med detta arbetssätt är 

att kundhanteringen och användning av CRM-systemet blir enhetlig. Chen och Popovic 

(2003) beskriver att behovet av en samordnad kundhantering inom organisationer finns för att 

användarna ska veta vilken information som ska samlas in och varför informationen är 

betydelsefull.  

2.4 CRM användningsprocess 

Swift (2001) har tagit fram en modell som innehåller fyra faser om användningen av CRM-

system. Modellen beskriver användningen av CRM där processen inkluderar ett arbetssätt för 

att skapa kundrelationer utifrån kundinformation. Modellen handlar om kontinuerligt 

erhållande av kunskap om kunder och enligt Swift (2001) är detta arbetssätt bidragande till en 

användning av CRM-systemet som stödjer kundrelationer. De fyra faserna som ingår i CRM 

processen är Knowledge Discovery, Customer Interaction, Market Planning och Analysis and 

Refinement.  

 

Figur 1. Modifierad. CRM användningsprocess. Swift (2001) 
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2.4.1 Knowledge Discovery  

CRM-systemet lagrar kundinformationen vilket bidrar till att användaren kan utvinna 

kunskap. Kunskapen fås genom att informationen analyseras. Den kunskap som kan utvinnas 

kan vara till hjälp för att exempelvis identifiera marknadsmöjligheter och 

investeringsstrategier. Kundinformationen som systemet lagrar kan ge företag bättre 

beslutsunderlag och information som t.ex. köpbeteenden. (Swift, 2001) Torggler (2008) 

beskriver olika analysverktyg i CRM-system som syftar till att underlätta inlärning och erhålla 

kunskap om nuvarande och potentiella kunder.   

Utbildning är en annan aspekt som handlar om användarkunskap i systemet (Swift, 2001). 

Koh et al. (2009) skriver om utbildning, att det krävs för att användarna ska uppnå kunskap 

om systemanvändningen. Utbildning gör användarna medvetna om systemets olika funktioner 

och vad det kan åstadkomma samt att de känner sig säkra i systemet. Vet användarna hur 

systemet används får de en förutsättning för att CRM-systemet ska uppfylla sitt syfte om att 

stödja arbetet med kunder och relationen till dem. Den vanligaste metoden företag använder 

sig av är att nyckelpersonerna i organisationen får utbildning, som senare har rollen som 

utbildare av resterande användare i verksamheten. 

2.4.2 Customer Interaction 

I denna fas sker försäljning genom interaktion med kunden. Kundinformationen och 

kunskapen från föregående fas används vid försäljning i denna fas. Kunskapen om kunden 

syftar till att skapa en medvetenhet om kundbehovet för att anpassa erbjudanden och dylikt 

mot den specifika kunden. Även ny information erhålls i denna fas genom interaktion med 

kunden (Swift, 2001). Kundinteraktion sker enligt Doug (2012) vanligtvis genom olika 

kommunikationskanaler som e-post och telefon. Interaktionen bör vara i realtid och CRM-

systemet bör vara kontinuerligt uppdaterad för att snabba åtgärder och affärsbeslut ska kunna 

tas. Det är en fördel att veta vilken typ av kommunikationskanal kunden föredrar (Torggler, 

2008). 

 
2.4.3 Market Planning 

Swift (2001) beskriver att kunskapen företaget har fått med sig i den första fasen Knowledge 

Discovery är till stor användning vid framtagning av kunderbjudanden, försäljningsstrategier 

och aktivitetsscheman som görs i denna fas. Barton (2011) skriver att det i marknadsplanering 

ingår att bl.a. utforma produkter och priser som är anpassade för kundbehov. Företag kan 

därför vid marknadsplanering använda kunskap som erhållits genom CRM-användningen i 

föregående steg. Det handlar om att utforma rätt produkt till rätt pris som tillfredsställer 

kundernas behov (Barton, 2011). 

2.4.4 Analysis and Refinement   

Swift (2001) skriver att detta steg också skapar kunskap om kunder. För att informationen 

som samlas genom interaktion med kunderna också ska bli kunskap, inkluderar denna fas 

analysering av information. Analyseringen stärks genom fortsatt interaktion med kunderna. 

Kunskapen som fångas upp i denna fas syftar till att bidra med hjälp i arbetet om att förbättra 

fortsatt kommunikation med kunder, men även förbättringar i form av pris och kvalité. Beslut 

kan enligt Chan och Hernandez (2011) börja fattas efter att företaget har analyserat 
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informationen och skapat potentiella förbättringar i relation till kunder. Analys av 

kundinformationen möjliggör fortsatt förbättring och tillfredsställning av kundbehov.  

2.5 CRM-systemets funktioner 

Ett CRM-system innehåller olika funktioner och nedan specificeras de grundläggande enligt 

Torggler (2008). Torggler (2008) kategoriserar CRM-funktionerna i tre olika komponenter; 

kollaborativa, operativa och analytiska CRM-funktioner.  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figur 2. Modifierad. CRM-systemets funktioner. Torggler (2008) 

2.5.1 Kollaborativ CRM 

Kollaborativa CRM-funktioner innefattar styrning och kontroll av kommunikationskanaler 

mellan företag och dess kunder. Företag får en direkt kontakt med kunder genom 

kollaborativa funktioner eftersom dessa ger möjlighet till kontinuerliga dialoger. Dessa 

dialoger är grunden för relationshanteringen. Genom användning av olika 

kommunikationskanaler är det möjligt att optimera utbytet av information mellan kund och 

företag (Torggler, 2008). Kollaborativ CRM handlar enligt Buttle (2012) även om delning av 

information om kunder och samarbetet mellan olika avdelningar i ett företag. Exempel på 

olika kommunikationskanaler som finns som funktioner inom ett CRM-system är bland annat 

kontakthantering, eCRM och Internet samt kundinteraktion center.  

Kontakthantering omfattar alla verktyg för att hantera och underhålla kundkontakter, t.ex. 

adresser, e-mail, telefonnummer och kontaktpersoner (Torggler, 2008). Nordman (2004) 

skriver att kundkontaktuppgifterna lagras i en central databas för att de ska kunna användas i 

alla kundorienterade processer i företaget, och för att hela tiden få en uppdaterad 

kontaktinformation med varje kund i databasen.  

eCRM och Internet handlar om integrationen av Internet och CRM-processer. Denna 

integration medför att kunddata från nätet kan hämtas in i den centrala databasen (Torggler, 

2008). Således stöds olika CRM-aktiviteter på elektronisk väg som att kontrollera vilka 

CRM-systemets funktioner 
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kunder som är online, användarspårning och identifiering av kunder i realtid (Khalid et al. 

2011).  

Slutligen skriver Torggler (2008) att Kundinteraktion center är basen för kundservice. Olika 

typer av kontaktvägar med kunder förs samman i ett kommunikationscenter, exempelvis där 

en dator integreras med telefoni genom sociala medier, e-post och sms. 

2.5.2 Operativ CRM 

Den andra kategoriseringen av CRM-systemets funktioner kallar Torggler (2008) för den 

operativa delen. Detta handlar om utformning, planering och genomförande av CRM-

aktiviteter. Systemets operativa funktioner erbjuder verktyg som stödjer dagliga affärer inom 

marknadsföring, försäljning och service. 

Torggler (2008) skriver att det finns olika aktiviteter som innebär olika arbete i CRM-

systemet relaterat till marknadsföring, försäljning och service. 

Marknadsföringsaktiviteterna handlar om hantering av kundrelaterade marknadsaktiviteter. 

Den centrala aktiviteten är kampanjhanteringen som fokuserar på att ge kunden information i 

rätt tid och genom lämpliga kanaler, för att säkerställa en kontinuerlig interaktion med 

kunderna. Kampanjhanteringen innefattar enligt Khalid et al. (2011) planering som måldatum, 

milstolpar och finansieringsplaner. Även utförande och styrning, som uppföljning och analys. 

Tillsammans syftar dessa till att stödja marknadsföringsaktiviteter.  

Försäljningsaktiviteterna omfattar stöd för försäljning i samband med individuell 

kundkontakt. Exempel på försäljningsaktiviteter är orderhantering som är en central 

säljfunktion då de behandlar kundförfrågningar, försäljningsprocessen (t.ex. avtalsvillkor, 

prissättning) samt spårning av order. Säljsupport är ytterligare en försäljningsaktivitet som 

effektiviserar möjligheter för företag (Torggler, 2008). Dessa aktiviteter kan göras enligt 

Buttle (2009) online och uppgifterna är direkt tillgängliga för försäljningsavdelningen. 

Säljsupport stöds också av funktioner som matchar andra aktiviteter i realtid, t.ex. 

försäljningsfrekvens, besöksrapporter och besöksfrekvens där tillgänglig tid för varje 

kundbesök kan utnyttjas optimalt.  

Serviceaktiviteterna stödjer serviceavdelningen på företag och är en viktig framgångsfaktor 

för underhåll av långsiktiga kundrelationer. CRM-system erbjuder olika funktioner för 

kundservice (Torggler, 2008). Gummeson (2008) skriver att anställda som jobbar inom 

service främst jobbar med administrativt stöd (t.ex. registrering av serviceärenden och 

begäran av administration) medan andra anställda jobbar vid helpdesk. Där tenderar de att 

använda fler avancerade kommunikationsapplikationer (t.ex. kontakthistorik eller telefonväxel 

för att sätta samtal i kö) för att förenkla kontakten med kunderna (Gummeson, 2008). För att 

hitta en lämplig lösning på kundens problem som anställd vid helpdesk, finns olika funktioner 

såsom automatisk problemidentifiering eller databaser med tidigare fall och lösningar. 

Klagomålshantering är en annan service aktivitet som genererar feedback från kunder och kan 

användas till att öka kundtillfredsställelsen. CRM-system kan stödja klagomålsprocessen 

genom systematisk insamling och kategorisering av klagomål och därmed ge en automatisk 

hantering av kundönskemål (Khalid et al., 2011).  
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2.5.3 Analytisk CRM 

Torggler (2008) beskriver att analytiska CRM-funktioner fokuserar på analys och optimering 

av beslutsfattande processer baserad på kunddata. Dessa uppgifter samlas genom 

marknadsförings-, försäljnings- och serviceaktiviteter. Informationen lagras oftast 

systematiskt i databaser för senare användning av analytiska verktyg. Dessa analyser 

resulterar i värdefull information om marknaden, kundbeteenden och möjliga framtida 

trender. Det finns enligt Torggler (2008) följande tre typer av analysfunktioner. 

Marknadsförings analys innehåller komponenterna i marknadsföring och handlar främst om 

utvärderingen av nuvarande kampanjer. För att se över kampanjens framgång, kan olika 

dimensioner tas i beaktande t.ex. merförsäljningsanalyser (Torggler, 2008). 

Försäljnings analys är analyser och rapporter av försäljningsaktiviteter. Ger indikatorer för 

optimering av säljprocesser samt förlorade orders och framtida försäljningspotential. Således 

utgör dessa uppgifter ett viktigt inslag i planeringen av framtida försäljningsaktiviteter 

(Torggler, 2008). 

Service analys omfattar analyser av serviceprocesser som utvärdering av olika tjänster och 

produkter. Exempel utvärderas serviceanalyser, skadeanalyser och kvalitetsanalyser 

(Torggler, 2008). Det finns även funktioner vars roll är att kontrollera rutiner och personal, 

t.ex. mänskliga resurser och produktbrist i kombination med prognos- och varningssystemen 

för att undvika eventuella flaskhalsar som utgör hinder i systemet (Khalid et al., 2011). 

2.6 För och nackdelar med användning av CRM-system 

2.6.1 Fördelar 

Payne och Frow (2005) skriver att CRM-system stödjer företags affärsmål, då det innehåller 

beslutsstödsverktyg som hjälper företag att analysera kundinformation och ger förslag som 

kan användas för att uppnå affärsmålen. Företag bör sätta upp affärsmål som de själva 

upplever är tydliga och realistiska.  

Genom segmentering av kunderna visar systemet vilka kunder som är värda att satsa på d.v.s. 

vilka som är lönsamma och vilka som inte är det. Detta är en fördel som CRM-användningen 

bidrar till då det enligt Foss et al. (2008) är viktigt för företag att fokusera på sina 

lönsammaste kunder.  

Nordman (2004) skriver att användning av CRM-system ger möjlighet till en bättre förståelse 

för kundernas beteende.  Detta är viktigt för att kunna förutspå deras behov och bemöta 

efterfrågan, förutsatt att informationen används på rätt sätt. CRM-system kan i så fall bidra till 

bättre kundservice vilket kan vara avgörande för huruvida kunden väljer att fortsätta 

relationen med företaget. Genom att förutse kundbeteendet blir det lättare för företag att 

planera sin CRM-strategi. Nordman (2004) tillägger att företag som lyckas skapa en hög 

kundlojalitet hos sina kunder, genom användningen av CRM-system, har stor chans att 

behålla dessa och öka antalet långsiktiga relationer. Detta innebär lägre kostnader för 

företaget eftersom de inte har något större behov av att rekrytera nya kunder för att bevara en 

stabil affärsvolym. 
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Eftersom all information om kunderna finns samlat i en och samma databas i ett CRM-

system, går det att spåra hela kundresan. Kundinformationen organiseras på ett lätthanterligt 

sätt i ett CRM-system och på så sätt underlättar det förståelsen om kunderna. Användning av 

systemet gör att tillgång till kundinformation finns för hela organisationen vilket leder till 

enklare samarbete. Det möjliggör god överblick över kunders aktiviteter och historik (Buttle, 

2012). 

2.6.2 Nackdelar 

CRM-system är en kostsam investering (Buttle, 2012). Totalkostnaden kan bli stor eftersom 

det ingår olika kostnader som installationskostnader, konsultkostnader och 

underhållskostnader. Gentle (2002) tar upp att otillräcklig kunskap och utbildning inom 

systemet leder till att fördelar inte går att hämta ur en CRM-system investering.  

En fördel med användning av CRM-system var att det är till hjälp i arbete med att skapa lojala 

kundrelationer. Detta kan även vara en nackdel enligt Payne och Frow (2005) eftersom vissa 

företag inte tjänar på att ha fler lojala kunder utan att istället ha större mängd kunder.  

Gentle (2002) poängterar att många företag underskattar komplexiteten av 

systemanvändningen. Buttle (2012) skriver att en syn på systemet som bara en teknisk lösning 

inte är tillräcklig för att förbättra kundrelationer. Det är lika viktigt att beakta de strategiska 

aspekterna mot kunder. Är affärsmålen otydliga eller orimliga går det inte att veta vad 

företaget jobbar mot vid användningen av systemet. En orimlig målbild kan leda till att 

användarna töms på energi istället för att känna sig motiverade. Sådant brukar resultera i ett 

negativt resultat och försämrade affärsmöjligheter. 

2.7 Litteratursammanställning 

CRM är en process som handlar om förståelse för kundbeteende för att agera efter dessa och 

uppfylla kundbehov (Buttle, 2012). För att möjliggöra hela processen med användning av 

CRM krävs ett IT-stöd i form av CRM-system.  Med ett CRM-system kan företag samla in 

kundinformation via olika funktioner som systemet erbjuder. Dessutom stödjer de olika 

funktionerna ett företags hantering av kunder i arbete med marknadsföring, försäljning och 

kundservice (Torggler, 2008). Genom att CRM-systemet gör det möjligt för företag att ha 

kundinformationen samlad på ett ställe (Foss et al. 2008) kan den användas och analyseras 

vilket i sin tur bidrar till affärskunskap (Chen & Popovich, 2003). Har företag dessutom 

framtagna affärsmål underlättar det för användarna att veta var de ska arbeta mot och hur 

CRM-systemet kan stödja dessa affärsmål (Andersson och Kerr, 2002). 

Vi vet att användningen av CRM-system är en process som kräver ett kontinuerligt erhållande 

av kundinformation. Kundinformationen behövs för att ta reda på kundbehov för att kunna 

styra, organisera och administrera kunder. Genom att samla in och använda kundinformation 

med hjälp av ett CRM-system kan kundrelationerna stärkas och företag därför bli mer 

konkurrenskraftiga. Förutom att kundinformationen behöver samlas in och lagras i systemet 

behöver den även analyseras för att möjliggöra förbättringar och tillfredställning av 

kundbehov. 

Nedan följer en sammanfattning av vår litteraturstudie som fungerar som en mall för 
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utformning av intervjufrågor och även kapitlen empiri och analys och diskussion. Vi vill med 

hjälp av tabellen ge en tydlig översikt över studiens relevanta områden. Vi väljer att 

strukturera litteratursammanställningens temaområden efter de fyra faserna: Knowledge 

Discovery, Customer Interaction, Market Planning och Analysis and Refinement (Swift, 

2001). Detta gör vi eftersom faserna fångar upp alla begrepp som tas upp i litteraturstudien. 

Dessa begrepp kallar vi nyckelområden och de kommer från samtliga referenser i detta 

kapitel.  

 

Temaområde Nyckelområde Referenser Frågor 

Knowledge 

Discovery 
-Kundrelation 

-Kundbehov  

-Kundkännedom 

-Affärsmål 

(Andersson & Kerr, 

2002), (Chen & Popovic, 

2003), (Koh et al., 2009), 

(Swift, 2001) 

K1 - S4 

Customer 

Interaction  
-Kontakthantering 

-eCRM 

-Kundinteraktionscenter 

(Swift, 2001), (Doug, 

2012), (Torggler, 2008) 

Buttle (2012) Nordman 

(2004) 

C1 - C4 

Market 

Planning 

 

-Marknadsföringsaktiviteter 

-Försäljningsaktiviteter 

-Serviceaktiviteter 

(Torggler, 2008) 

(Swift, 2001) Barton 

(2011) Khalid et al. 

(2011) Buttle (2009) 

(Gummeson, 2008). 

M1 - M4 

Analysis and 

 Refinement 

 

-Marknadsförings analys 

-Försäljnings analys 

-Service analys 

(Torggler, 2008), (Swift, 

2001), (Khalid et al., 

2011), (Chan & 

Hernandez, 2011) 

A1 - A3 

Övrigt 

 

-CRM-definition 

-CRM-system  

-Fördelar och nackdelar 

(Buttle, 2012), (Chen & 

Popovich, 2003), (Gentle, 

2002), (Grönroos, 2002), 

(Foss et al., 2008), 

(Buttle, 2009), (Storbacka 

och Lehtinen, 2000), 

(Payne & Frow, 2005), 

(Nordman, 2004) 

Ö1 – Ö4 

Tabell 1. Litteratursammanställning 
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3. Metod 

Detta avsnitt syftar till att beskriva tillvägagångssättet för denna studie. Kapitlet inkluderar 

vårt val av forskningsmetod och datainsamlingsmetod för att generera ett empiriskt resultat 

som ska analyseras.  

3.1 Val av forskningsmetod 
Vi har studerat användningen av ett CRM-system på plats i ett företag. Syftet med denna 

studie var att undersöka hur CRM-system används i ett företag. Därför blev den kvalitativa 

forskningsmetoden en lämplig metod. En kvalitativ forskningsmetod är enligt Jacobsen 

(2002) flexibel vilket gav oss möjlighet för många följdfrågor under intervjuerna. Detta 

bidrog till djupgående förståelse för att vi inte bara fick reda på vad vi undersökte utan också 

varför och hur. Forskningsmetoden bygger på att vi som undersökare återger riklig 

information, samt beskriver helheten av den kontext respondenten befinner sig i (Jacobsen, 

2002). Detta gjorde vi genom semistrukturerade intervjuer, där vi ställde öppna frågor vilket 

underlättade datainsamlingen eftersom vi på så sätt fick beskrivningar av respondenterna 

istället för bara direkta svar. Vi kunde dessutom öka förståelsen med hjälp av att använda 

CRM-systemet vid intervjuerna för att direkt få en bild av vad som sades. Vi fick på så sätt 

förståelse för varför vissa resultat uppstår och inte bara vilka resultaten är.  

Den kvalitativa forskningsmetoden är interpretativ, vilket innebär att tolkning är en del i 

forskningsprocessen. Vid en kvalitativ ansats är det forskarnas uppfattning, förståelse och 

tolkning av information som står i centrum. En meningsstruktur är inget som kan observeras 

utan den kan endast fångas upp genom tolkning och förståelse (Karlsson, 1995). Något vi är 

medvetna om är att denna studie hade kunnat få ett annat resultat om det hade varit andra 

forskare som gjort studien. Detta eftersom vi analyserat och diskuterat studiens empiriska 

material utifrån våra tolkningar för att komma fram till ett resultat. Forskning inom området 

informatik handlar om att förstå och tolka ett informationssystems kontext (Oates, 2006). 

3.2 Val av företag  
Vårt val av företag grundade sig i en sökning och urval av företag som till stora delar riktar 

sin verksamhet och försäljning mot företagskunder. Denna avgränsning gjordes eftersom det 

antas vara större mängd datahantering med företagskunder än privatkunder. Ett krav i vårt 

sökande av företag var att de skulle ha ett CRM-system som regelbundet används. Detta 

eftersom vi skulle kunna studera användandet av systemet och kunna intervjua användare. Vi 

tog kontakt med olika företag som passade in i vår företagsprofil. Via telefon gjorde vi 

förfrågningar om vi kunde använda företaget för vår studie. Det resulterade i ett ja och ett 

inbokat möte för första intervjun med platschefen på företaget. Vi kommer fortsättningsvis 

referera till fallföretaget i form av ”Företag x” detta gör vi för att skydda företagets identitet 

och kommer därför inte återge företaget riktiga namn.  

 

Motivationen till valet är att Företag x är ett etablerat företag med många kunder och ett 

CRM-system som används dagligen i organisationen, vilket var ett krav när vi sökte företag. 

Ytterligare en motivering till valet av Företag x är att det ligger geografiskt nära oss forskare. 

Detta har varit en fördel då vi gjort kvalitativa undersökningar på plats på Företag x. 



 
 
 

12 
 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Anledningen till att vi ville samla kvalitativ data var eftersom det ger en djupgående bild av 

problemområdet (Denscombe, 2009). Vi ville få en förståelse för fallet vi studerar genom att 

samla in data om hur respondenterna använder systemet. Datainsamlingen bidrog till studiens 

resultat och slutsats och det har genererat förståelse och svar på funderingar förknippat till 

fallföretagets användning av CRM-system.  

3.3.1 Intervju 

Vi har samlat in studiens primärdata genom individuella besöksintervjuer på Företag x med 

syftet att samla information om företagets användning av CRM-system. Enligt Jacobsen 

(2002) är besöksintervjuer den mest lämpliga datainsamlingsmetoden om forskare vill skapa 

förtroende hos sina respondenter.  

 

Vi har utfört semistrukturerade intervjuer som utformats utifrån områden i litteraturstudien. 

Vi strukturerade och kategoriserade intervjufrågorna utifrån Swifts (2001) modell om CRMs 

användningsprocess Knowledge Discovery, Customer Interaction, Market Planning och 

Analysis and Refinement. Vi har valt att använda modellen och de fyra delarna som 

temaområden eftersom de sammanfattar och täcker vår litteraturstudie. Detta har fungerat som 

stöd vid utformning av intervjufrågorna och även i kapitlen empiri och analys och diskussion 

där temaområdena fungerar som rubriker och nyckelområdena fungerar som underrubriker. 

Nyckelområdena kommer från samtliga referenser i litteraturkapitlet och har delats in i 

passande temaområde.  

 

Efter att vi fick godkännande om att utföra studien på Företag x bad vi platschefen om ett 

mejl till oss med utvalda respondenters mejladresser. Detta för att säkerställa att alla 

respondenter vill vara med på att intervjuas. Inför varje intervjutillfälle skickade vi därför ut 

ett mejl till respondenterna som innehöll information om studiens problemställning, syfte 

samt intervjufrågor som skulle tas upp vid intervjutillfället. Det bidrog till att respondenterna 

var förberedda. Målet med detta var att ge dem betänketid för att ge oss så bra och utvecklade 

svar som möjligt. Nackdelen är att risken för spontana svar kan försvinna. Vi ansåg däremot 

att vi skulle få in mer information och bättre underlag på det sättet, vilket även Runeson och 

Höst (2009) nämner som ett bra sätt. 

 

Intervjuerna genomfördes av oss forskare, med en respondent åt gången. Vi intervjuade sex 

personer som har valts från företaget själva. Detta tyckte vi var en bra idé då dem har en bra 

insikt på sin organisation och vem som är lämplig att svara på våra frågor. Intervjuerna varade 

mellan 40-80 minuter och genomfördes på respektive respondents kontor. Enligt Jacobsen 

(2002) är arbetsplatsen en naturlig plats för respondenten, vilket bidrar till att de känner sig 

bekväma i situationen. Det innebär att det kan stödja datainsamlingens resultat. Andra 

fördelar Jacobsen (2002) nämner med besöksintervjuer är att förtroende lättare skapas mellan 

forskare och respondent samt att det underlättar förståelsen för kommunikationen när 

forskaren kan läsa av respondenternas kroppsspråk. Intervjutillfällena inleddes med att vi 

presenterade oss själva och berättade om syftet med vår studie. Respondenterna fick därefter 

presentera sig själva, om deras roll i företaget och erfarenheter kring CRM-användning. 
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Eftersom vi ställde öppna frågor tilläts en bred utsträckning av svar från respondenterna vilket 

också var syftet. Vi ställde även följdfrågor på allt som var oklart för oss eller som vi ville 

veta mer om. Anledningen till valet av semistrukturerat tillvägagångssätt av intervju är baserat 

på att vi ville skapa riktlinjer för ämnen och punkter vi ville diskutera och ha svar på. 

Samtidigt som vi inte ville hindra andra aspekter av området att tas upp. På så sätt ger 

semistrukturerade intervjuer utrymme för improvisation (Runeson & Höst, 2009). Vi gav 

respondenterna möjlighet att utveckla sitt svar och sina synpunkter under intervjun. Vi valde 

att inte spela in intervjuerna eftersom vi inte ville riskera att respondenten skulle bli hämmade 

eller känna sig obekväma. Enligt Patel och Davidson (2003) är en nackdel med inspelning vid 

intervjuer att det kan påverka respondenten att bli mindre spontan och bli mer restriktiv i sina 

svar. Vi ville att respondenterna skulle svara så ärligt som möjligt. Därför valde vi istället att 

en av oss forskare skulle skriva ner allt som sades på datorn, ordagrant för att inte missa 

något. Vi hade uppdelade roller vid intervjutillfällena. En av oss författare agerade ordförande 

och höll i intervjuerna och samtidigt förde enklare anteckningar, medan den andra var 

sekreterare och ansvarade för att anteckna allt på datorn. Sekreteraren ställde även följdfrågor 

under intervjuerna för att inte gå miste om något väsentligt eller något då något upplevdes 

oklart. Direkt efter intervjuerna var det viktigt att se till att snarast förtydliga våra 

anteckningar (Patel & Davidson, 2003), vilket vi gjorde.  

 

3.3.2 CRM-systemets roll under intervjun 

Frågor kopplade till CRM-systemets funktioner besvarades både muntligt och visuellt då 

respondenterna visade upp användningen av funktionerna i systemet samtidigt som de 

besvarade frågorna. Intervjuerna hölls i den naturliga miljön bredvid CRM-systemet vilket 

och fungerade som ett verktyg under intervjuerna vilket gjorde att vi bättre kunde förstå vad 

som sades. Syftet var att vi direkt skulle få en bild av det vi pratar om för att på så sätt uppnå 

målet om förståelse för hur CRM-systemet används. Det underlättade också för 

respondenterna att ge svar genom att kunna visa och relatera till systemet och dess funktioner 

under intervjutillfällena. Tillsammans med en förståelse för systemet och olika användare 

kunde vi samla data och analysera denna för att sedan besvara studiens fråga. 

Datainsamlingen utfördes på plats på fallföretaget via bokat möte med respondenter vid olika 

tillfällen.  

 

Vi frågade platschefen, som blev intervjuad först, om vi fick ta skärmdumpar på systemet som 

vi planerade att ha med i uppsatsen för att öka studiens trovärdighet. Svaret blev att vi gärna 

fick titta på allt men dessvärre inte ta några skärmdumpar. Anledningen till detta var att 

företaget inte ville sprida intern information till offentligheten. Detta respekterade vi och var 

samtidigt tacksamma över att i alla fall få titta på systemet och dess olika funktioner som stöd 

under intervjuerna.    

 

3.4 Tillvägagångssätt vid empiri och analys 
Eftersom forskningsansatsen har varit kvalitativ har vi utgått från den kvalitativa 

dataanalysprocessen enligt Jacobsen (2002). 

Det första steget i dataanalysprocessen är beskrivning av data, där forskare ska redovisa all 
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data och insamlat material (Jacobsen, 2002). Efter att vi genomfört alla intervjuer 

transkriberade vi den insamlade datan i ett dokument utifrån våra anteckningar. Vi ville som 

undersökare få en så detaljerad beskrivning som möjligt av frågor som ställdes under 

intervjuerna. Vi skrev därför ner information som framkommit under intervjuerna ord för ord. 

Genom att göra detta hade vi anteckningar med svaren vi fått i dess sammanhang. På så sätt 

kunde vi undvika att viktig information förbisågs. Viss reducering av informationen var 

nödvändig för att få fram den data som var mest relevant. Det andra steget i 

dataanalysprocessen är att systematisera och kategorisera datan för att få en överblick över det 

som samlats in (Jacobsen, 2002). Det gjorde vi med stöd av våra tidigare utformade kategorier 

(Tabell 1). Det tredje och sista steget är kombination av data, vilket innebär att data ska tolkas 

och därefter kategoriseras i sin helhet (Jacobsen, 2002). Vi analyserade datan genom att 

jämföra intervjuerna med varandra för att hitta likheter, skillnader, tema och mönster i 

respondenternas svar. Här kommer tolkningsfasen in, där vi som forskare generaliserar och 

försöker få en viss ordning på datan (Kvale, 2009). Vi jämförde varandras tankar och åsikter 

för att se om vi tolkat materialet på samma sätt. Slutligen jämförde vi vårt insamlade material 

i form av empiri kapitlet med litteraturkapitlet för att hitta skillnader och likheter. Utifrån 

analysens resultat tillsammans med en diskussion kunde vi dra slutsatser för att besvara 

studiens frågeställning.  

3.5 Litteratursökning 
Att ha en grund i teorier kring områden vi studerat var väsentligt för en kommande analys och 

framtagning av ett resultat. Syftet var att få förståelse och kunna besvara frågor kring 

användning av CRM-system. För att erhålla sådan data och generera den information har vi 

sökt teorier och litteratur från böcker, tidskrifter och vetenskapliga artiklar. Vi har använt oss 

av högskolan i Halmstads biblioteksdatabaser så som IEEE Xplore och Emerald. Vi har även 

lånat böcker i fysisk form på biblioteket i Helsingborg. Kompletterande använde vi Google 

Scholar samt kurslitteratur tillhörande affärssystemsprogrammets kurser.  

 

3.6 Tillförlitlighet 

En kvalitativ studie är enligt Bryman och Bell (2011) den metod som speglar studiens syfte på 

ett tillförlitligt sätt. Vi har valt att utföra intervjuer istället för ex. enkäter eller annan 

datainsamling, eftersom intervjuer innebär mindre risk för feltolkning då vi har möjlighet att 

ställa följdfrågor vid oklarheter. Tillförlitligheten av datan säkerställs med användning av 

CRM-systemet som verktyg under intervjuerna. Detta medför att vi kan studera om 

respondenternas beskrivningar reflekterar verkligheten.  

Inför intervjuerna på Företag x har vi att förberett oss genom att fördjupa oss inom litteratur 

om CRM-system användning och dess funktioner för att ha kunskap inom området. Vi 

skapade vår intervjuguide genom vår litteraturstudie och därefter utformade vi 

intervjufrågorna. Vidare har vi valt att skicka uppsatsen till Företag x vid färdigställande för 

att bekräfta att vi som forskare har gjort en korrekt uppfattning av verkligheten (Bryman & 

Bell, 2011).  
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3.7 Överförbarhet 

En studies överförbarhet behandlar enligt Bryman och Bell (2011) i vilken grad resultatet 

anses vara generaliserbart till andra sociala miljöer och situationer. Detta kan vara 

problematisk vid kvalitativa studier eftersom urvalet oftast är begränsat, där vi i vårt fall har 

använt oss av sex intervjuer. Resultatet av vår studie kommer att kunna användas av företag 

som är intresserade av rekommendationer för användning av CRM-system. Bryman och Bell 

(2011) skriver att det ofta finns lärdomar att dra från enskilda fall och att nyttig kunskap kan 

hämtas från undersökningar och kan därmed användas kreativt för att passa det egna 

företaget. 

3.8 Pålitlighet 

Under uppsatsarbetet har uppsatsen granskats och kritiserats av handledare och opponenter. 

Pålitlighet i en kvalitativ studie handlar enligt Bryman och Bell (2011) om att vi ska ha ett 

granskande synsätt under hela forskningsprocessen och kunna motivera de metoder som är 

valda. Vidare handlar det om huruvida resultaten från forskningen blir densamma om 

undersökningen skulle genomföras under samma förutsättningar. Pålitligheten blir högre om 

undersökningen och förutsättningarna blir så exakta som möjligt. Vid utförandet av vår 

kvalitativa forskning tolkar vi informationen vi samlat in. Tolkningen vi gör påverkas av våra 

tidigare kunskaper, vilket nästa forskare kanske inte har. Fördelen med personliga intervjuer 

som vi gjort istället för exempelvis telefonintervjuer är att vi kunnat iaktta urvalspersonernas 

kroppsspråk och röstläge vilket signalerar information (Bryman & Bell, 2011). 

3.9 Metodkritik 

Vi kan trots intervjuerna inte vara säkra på att källorna och informationen vi samlar in 

stämmer överens med verkligheten. Det finns heller inga direkta anledningar för 

respondenterna att undanhålla eller sprida felaktig information i intervjuerna eftersom de vet 

att deras svar är anonyma. Detta gör att förfinade svar för att marknadsföra företaget inte är 

möjlig. Men det kan ändå diskuteras och ifrågasättas om de svarat uppriktigt och 

sanningsenligt på intervjufrågorna. 

 

Urvalet av respondenter har genomförts med hänsyn till den tidsmässiga begränsningen för 

denna studie. Vi begränsade oss till sex intervjupersoner. Hade vi haft mer tid på oss hade vi 

utfört fler intervjuer, för att få ett mer trovärdigt resultat. För att få en helt sanningsenlig bild 

borde alla användare på fallföretaget har intervjuats. Försäljningschefen valde ut fem 

respondenter som hen ansåg hade tillräckligt med kunskap och erfarenhet inom området CRM 

och CRM-system. 

 

Vi är medvetna om att vår studie hade kunnat stärkas med skärmdumpar på CRM-

funktionerna under intervjun för en ökad trovärdighet. Vi har inte med detta eftersom de inte 

ville att företagsinformationen skulle komma ut. 

3.10 Etiska överväganden 

Vi har tagit hänsyn till, och utgått från tre krav för att studien ska skydda respondenterna i 

forskningssammanhanget enligt Jacobsen (2002). Dessa tre krav är informerat samtycke, krav 

på privatliv och krav på att bli rätt återgiven. Informerat samtycke innebär att respondenterna 
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själva får välja om de vill delta i studien. Därför har vi mejlat varje respondent innan intervju 

genomförts där vi lämnade information om studiens syfte och hur uppgifterna kommer att 

behandlas. Det var viktigt för oss att skydda företagets och respondenternas identitet i studien, 

särskilt efter önskemål om anonymitet från företaget. Vi valde därför att skriva Företag x 

istället för företagets riktiga namn i studien och respondenterna döpte vi till Respondent A till 

F istället för deras riktiga namn, men valde att ta med deras roll på företaget för att läsaren 

lättare ska kunna relatera till deras svar. Anonymitet kan dessutom bidra till mer 

sanningsenliga svar från respondenter (Jacobsen, 2002), men vi är samtidigt medvetna om att 

anonymitet kan påverka undersökningens tillförlitlighet. Kravet på att bli rätt återgiven tog vi 

hänsyn till genom att lova att skicka den färdigställda uppsatsen till företaget innan 

publicering. 

 

Vi hade ingen tidigare relation till respondenterna. En relation till intervjupersonerna sedan 

tidigare kan skapa etiska dilemman ifall forskaren medvetet undviker information som skulle 

sätta respondenten i dålig sits (Kvale, 2009). Vi riskerade inte att resultatet skulle påverkas av 

vår relation eftersom vi inte träffat respondenterna innan. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras empiri som är studiens primära data. Denna kommer från sex 

intervjuer som vi genomfört på Företag x. Bilaga på intervjumall finns i dokumentet.  

4.1 Företagsbeskrivning 
Företaget som har deltagit i vår empiriska studie är ett tillverkande företag. De har cirka 70 

anställda, vilket gör det till ett större företag enligt FARs samlingsvolym (2010). De använder 

ett fristående CRM-system, d.v.s. ett CRM-system som inte ingår som en modul i ett 

affärssystem. Vid behov av information från affärssystemet, hämtas data därifrån och matas in 

i CRM-systemet. Systemet har använts sedan tre år tillbaka, dessförinnan användes ett system 

som de ansåg inte var tillräckligt användarvänligt. De upptäckte behovet att investera i ett 

moderniserat CRM-system som bättre skulle tillfredsställa företagets behov och vara mer 

anpassat till verksamheten. Företaget har under de senaste åren fått ett större kundunderlag 

och behövt hitta nya sätt att hantera kundinformationen och få en bättre överblick. Vi har 

utfört intervjuer på Företag x där vi började med platschefen till följd av fem andra 

respondenter som uppfyllde våra krav som dagliga användare av systemet. Samtliga 

respondenters roll i organisationen har innefattat försäljning eller någon form av direkt 

kundhantering vilket var nödvändigt då våra intervjufrågor handlar om 

kundrelationshantering. 

 

Nedan följer en sammanställning av samtliga intervjuer uppställda utifrån kategorierna från 

modellen kring användning av CRM-system (Swift, 2001). Temaområdena kommer ifrån 

litteratursammanställningen (Tabell 1) och fungerar som rubriker och nyckelområdena som 

underrubriker. Slutligen finns även punkten övrigt med som inkluderar fördelar och nackdelar 

med användningen av CRM-systemet. Det empiriska materialet bygger på följande 

respondenters svar: 

• Respondent A, Delägare och platschef på företaget 

• Respondent B, Försäljningschef 

• Respondent C, Service och reklamationsansvarig 

• Respondent D, Säljansvarig, assistent till försäljningschefen 

• Respondent E, Säljare 

• Respondent F, Säljare 

4.2 Knowledge Discovery 
Försäljningschefen berättade att systemleverantören har vid införandet av CRM-systemet varit 

på plats och implementerat systemet tillsammans med företagets nyckelpersoner. 

Leverantörskonsulterna utbildade dessa nyckelpersonerna i företaget vilket innefattar de med 

större ansvarsposter och chefsroller. Dessa utbildade i sin tur den operativa nivån. Efter 

implementationsprocessen har företaget tillsammans med leverantören vidareutvecklat 

systemet i efterhand i form av uppdateringar, där nya versioner av systemet har satts på plats. 
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Respondent D berättade att leverantörskonsulterna bjuds vid sådana tillfällen in för att utbilda 

och informera om de nya uppdateringarna. Licenser abonneras och anpassas efter hur många 

användare som finns. Systemanvändarnas supporthjälp utgörs av företagets IT-avdelning som 

i sin tur kontaktar leverantören när de inte själva kan lösa ett problem eller besvara någon 

fråga.   

Platschefen framförde att CRM användningen sprider kunskap inom organisationen genom att 

alla har tillgång till systemets olika funktioner, och får på så sätt en större förståelse kring hur 

de olika funktionerna påverkar varandra. Genom att data ständigt matas in i systemet, erhåller 

användarna stor mängd information från systemet. Respondent E ansåg att kunskap fås från 

systemet genom till exempel kollegors information om kundbesök och sa: 

”Jag lär mig mycket om kunden när jag åker på kundbesök, men det jag tycker är jätte bra 

med systemet är att jag även kan lära mig av mina kollegors kundbesök." 

Respondent C betonade vikten av grupplärande: 

”Jag tycker att stor vikt ska läggas på grupplärande eftersom det i slutändan kommer att 

skapa organisatoriskt lärande." 

Respondent B, D och E berättade samtidigt att de är medvetna om att det finns mycket 

kunskap kring användningen av systemet i företaget. Respondent D tyckte att användarna ska 

dela och ta vara på varandras kunskap. På så sätt växer och utvecklas kunskapen. Respondent 

E berättade att företaget har regelbundna möten där användarna går igenom kundbesök, mål, 

resultat o.s.v. Respondenten önskade däremot att det hade funnits mer utrymme i dessa möten 

för att användarna ska kunna föra en dialog där de kan dela kunskap och erfarenheter med 

varandra. 

4.3 Customer Interaction 

4.3.1 Kontakthantering 

Användarna har enligt samtliga respondenter kontakt med kunder via besök, telefon och mejl. 

Respondent A och C framförde att hantering av kontaktuppgifter och historik för kunder är 

kärnan i CRM-system. Enligt respondent E är systemet är till stor hjälp för kontakthantering 

genom att det finns ett så kallat kundkort för alla kunder. Med kundkortet kan användarna 

spåra och följa upp historik som motsvarar deras behov av uppföljning. Kundkorten innehåller 

all information företaget har om kunden, allt ifrån kontaktuppgifter, deras intressen, avtal och 

andra affärsprocesser till delade dokument som offerter och ordrar. Respondent C berättade 

att kundkorten är väldigt anpassningsbara samtidigt som hen visar i systemet hur användaren 

kan välja vilka flikar och fältar som ska synas beroende på vilken information som 

användaren är i behov av. Respondent B beskrev och visade i systemet hur kunderna 

grupperas och markeras på olika sätt för att ha en strukturerad kundhantering eftersom olika 

personer i företaget ansvarar för olika kundgrupper och nämnde:  

"Vi hanterar flera olika kundgrupper, som omfattar bl.a. grossister, slutkunder, offentlig 

sektor d.v.s. landsting och kommun och de behöver därför hanteras på olika sätt" 
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Respondent E berättade att kundkorten som CRM-systemet tillhandahåller möjliggör tillgång 

av kundinformation för alla i företaget. Det är krav på säljare att de efter kundbesök matar in 

data om ett kundbesök i kundkortet för att uppdatera information och eventuella 

överenskommelser och uppgjorda avtal. Respondent E visade samtidigt i systemet hur 

användaren kan se om en annan användare har en pågående eller avslutad affärsprocess med 

kunden.  

4.3.2 eCRM 

Vid frågan hur de ansåg att internet stödjer CRM-användningen svarade respondent F att 

internet stödjer användningen av systemet genom att det gör användningen möjlig i flera 

miljöer än på företagets centrala arbetsplats. Systemet har ett antal licenser som gör att 

användarna har en personlig inloggning och åtkomst till CRM-systemet. Systemet kräver 

internetanslutning eftersom det levereras som en online-tjänst från systemleverantören. 

Systemanvändarna, som oftast är säljare, har enligt respondent A regelbundna kundbesök där 

information erhålls och även överenskommelser fattas. Därför har företaget även CRM-

systemet i applikationsform. Detta gör att användarna har tillgång till kundkort och 

information via en smartphone eller en surfplatta fastän de inte är på kontoret. Applikationen 

är stödjande vid kundbesök i form av att säljarna kan anteckna direkt i systemet på plats. 

Applikationen är dock inte lika komplett som systemet men upplevs enligt respondent D inte 

heller behöva vara det då den i dagsläget fyller sitt syfte bra. 

"Istället för att behöva köpa dyra servrar för hantering av kundkontakt och annan 

kundinformation kan vi använda oss av applikationen" 

4.3.3 Affärsmål  

Respondent F upplever att systemet stödjer affärsmålen. Eftersom företaget har definierade 

affärsmål som är konkreta och mätbara är det viktigt att systemet kan stödja dessa. Att 

systemet stödjer affärsprocesserna innebär enligt respondent D att systemet är anpassat efter 

organisationen och inte tvärtom. Exempel på detta är som tidigare nämnts att kundkorten är 

organiserade efter olika avdelningar, att statistik och budgetering finns som verktyg i systemet 

vilket gör att mätning och uppföljning av mål kan stämmas av. Respondent A berättade att 

försäljningssiffror och liknande information också gör att budgetar skapas vilket är ett sätt för 

företaget att skapa målriktningar efter och tillade: 

”Målet är alltid att åstadkomma högre försäljning än vad budget från föregående år 

indikerar.” 

4.3.4 Kundstrategi 

Företaget har enligt samtliga respondenter ingen uttalad kundstrategi eller CRM-strategi med 

andra ord. Upplevda anledningen till detta enligt respondent B och C är att de tycker att det är 

obehövligt. Respondent F ser det som en strategi som hade styrt hur de ska jobba och ett 

bestämt sätt att agera mot kunder. Istället tror hen på egen erfarenhet och kunskap. 

Respondent F uttalade sig på följande vis: 

"Vi har egna kundstrategier som vi jobbar utifrån och känner inget behov av att arbeta 

utifrån en gemensam strategi" 
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Respondent B berättade att säljarna matar in data i systemet om hur exempelvis ett kundbesök 

eller en försäljning har gått. Detta indikerar ofta hur säljarna har gått tillväga och bemött 

kunden vid försäljningen, förlängning av ett avtal eller skapandet av ett nytt. 

4.3.5 Samordnad kundhantering 

Respondent B, D, E och F svarade att de inte har en samordnad hantering av systemet. 

Respondent A och C svarade däremot tvärtom, att de har en samordnad kundhantering. 

Respondent A berättade att eftersom systemet är relativt nytt så har det blivit en gemensam 

upplärning vilket har medfört att de har en gemensam användning av systemet. T.ex. att 

bestämmelser och mejl ska göras/skickas via systemet och inte externt, avtal ska läggas upp i 

systemet och överenskommelser samt besöksanteckningar skall föras in i systemet. 

Respondent C framförde att trots att det finns sådan samordnad och uttalad överenskommelse 

om att all data ska matas in i systemet så händer det att det inte alltid görs och svarade på 

frågan om vad som händer om det inte görs:  

"Om inte alla tar sitt ansvar och matar in information i systemet kan det skapa en komplexitet 

och problematik i företagets system, i form av fel siffror och lagersaldo" 

Respondent B berättade att kundinformation samlas via kundaktiviteter såsom mässor, besök, 

daglig kundkontakt via telefon och mejl. Informationen matas sedan in i kundkorten. 

4.4 Market Planning 

4.4.1 Marknadsföringsaktiviteter 

Enligt respondent A kan användarna med hjälp av systemets funktioner för 

marknadsföringsaktiviteter få en djup kundförståelse för att kunna planera och identifiera 

möjligheter för olika kampanjaktiviteter, resurser och budgetar. Användarna kollar upp 

kundbeteendet för att se vad som engagerar kunden, för att kunna leverera ett så högt 

kundvärde som möjligt. 

Respondent B berättade att företaget utför olika marknadsföringsaktiviteter i form av mässor 

som ofta anordnas av kunder, och även personliga möten. De annonserar dessutom i annonser 

på nätet, i tidningar och i kataloger. Företaget har interna säljtävlingar där syftet är att öka 

försäljningen för en viss produkt. 

Respondent D berättade att systemet segmenterar kunderna för att säljarna ska kunna rikta in 

sig till rätt målgrupp vid marknadsföringskommunikation. I systemet har användarna 

möjlighet till att skapa marknadsföringslistor och kundgrupper med särskilda kriterier, och 

lägga till transaktionshistorik. De kan även återanvända framgångsrika kampanjlistor och 

skapa underlistor av svar för framtida kampanjer. Respondent C svarade på frågan om vad 

hen ansåg att fördelen med marknadsföringsaktiviteter i systemet är: 

”Systemet kan ge oss en översikt och visa vilka aktiviteter som har varit mest effektiva och 

lönsamma”. 

Respondent A, D och E beskrev marknadsföringsaktiviteter i systemet som aktiviteter som 

företaget utför för att skapa kundvärde. Respondent D tog upp vikten om att konkretisera 
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värdena för kunderna och att lyckas uppnå förväntningar som ställs på dem, och tillägger att 

skälet till att de utför marknadsföringsaktiviteter är för att de ska kunna ta fram erbjudanden 

som svarar mot kundernas behov. 

4.4.2 Försäljningsaktiviteter 

Platschefen berättade att försäljningsaktiviteterna i företaget börjar med planering av 

försäljning baserad på budgetar från föregående år. Parallellt med att använda systemet för att 

upprätta budgetar och utgå från föregående år så används det också för framtida prognoser i 

form av prognostiserade intäkter i systemet. Användarna kan ta fram och definiera 

produktområden som baseras på olika kriterier som exempelvis hur mycket en viss produkt 

har sålts under en viss period. Detta ger säljarna en överblick över varje område och kan 

utifrån detta planera försäljningsaktiviteter och schemalägga dem i systemet. Planerade 

försäljningsmål räknas fram och på så sätt kan framtida försäljningssiffror prognostiseras.  

Respondent E visade hur CRM-systemet bl.a. stödjer företagets orderhantering. Systemet 

hämtar data från affärssystemet i form av vilket betalningssätt, hur stor ordern är och vilka 

produkter som beställs. Denna information importeras till CRM-systemet där säljare på så sätt 

har tillgång till kunders orderinformation för att ta fram statistik, avstämma mot mål o.s.v.  

Försäljningschefen visade möjligheten att kontrollera produkttillgänglighet i CRM-systemet, 

d.v.s. när varan kan skickas från lagret. Användarna kan kolla upp om en viss produkt finns 

på lager, om en produkt är beställd från leverantören, om den har ett beräknat datum för när 

den återkommer i lager eller om den är slutsåld. Även denna information importeras från 

företagets affärssystem för att ha all kundhanteringsinformation samlad på ett ställe. 

Respondent A svarade att affärssystemet är där ordrar läggs och konkret data finns medans 

denna data importeras till CRM-systemet där det utvecklas till information och kunskap. 

4.4.3 Serviceaktiviteter 

I företaget ansvarar respondent C för service och reklamation. Hens huvudarbetsuppgift är 

reklamationer och klagomålshantering men innehåller även besvarning och hantering av 

supportärenden knutna till försäljning och konsument. Systemet är enligt respondent C till 

hjälp för detta arbete då information finns tillgänglig i form av avtal, kontrakt, mejl, 

överenskommelser o.s.v. Detta gör att en lösning på eventuella problem lättare kan lösas då 

allt finns dokumenterat, vilket i sin tur bidrar till att missförstånd lättare undviks.  

Respondent F tog upp vikten om att ta vara på kundernas kritik, eftersom de flesta inte orkar 

ta sig tid att uttrycka sitt missnöje, samt att veta hur kunderna ska bemötas på bästa sätt och 

sa: 

"Upplever de missnöje med hur de blivit bemötta kan de enkelt välja att gå till en annan 

konkurrent." 
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4.5 Analysis and Refinement 

4.5.1 Marknadsföringsanalys 

Systemet bidrar enligt respondent F till att användare kan mäta t.ex. kundernas köpbeteenden, 

var företaget befinner sig i köp/säljprocessen just nu, hur mycket företagets kunder har sålt 

under kampanjen, och hur försäljningen går för kunden efter kampanjen. Dessa funktioner i 

CRM-systemet är exempel på sådana som används av samtliga licenserade användare.  

Genom att utföra analyser får företaget enligt respondent B reda på mer om sina kunders 

köpbeteenden och det visar företaget var de står på marknaden. Samtidigt får de en insikt om 

vilka kunder som är lönsamma och lojala. Därför är analys nyckeln till CRM-användningen. 

"Utan analys hade vi inte haft någon nytta av marknads- och försäljningsaktiviteter. Ju mer vi 

analyserar desto säkrare blir vi i vår kommunikation med kunderna." 

Respondent E visade upp en funktion i systemet där kampanjresultaten över en mängd olika 

marknadsföringskanaler visas, från annonser på nätet till mässor. 

 

4.5.2 Försäljningsanalys 

Respondent A visade upp ett program i systemet, där användarna tar fram nyckeltal som är 

intressanta för verksamheten. Genom programmet sammanställs information som hämtas som 

data från företagets affärssystem. Respondent B berättade att CRM-systemet hjälper företaget 

att ha koll på försäljningsprognoser. Användarna kan förutse framtida utfall givet historiskt 

data. Insamling av information om deras försäljning sker i samband med orderregistrering och 

fakturering. Varje försäljningspost visar detaljerad information om hur försäljningsprocessen 

gått. Respondent A beskrev vikten av att ständigt vara i behov av att analysera olika 

kundmönster och kundbeteenden vilket gör CRM-systemet till ett behövligt verktyg: 

”CRM-systemet används för analys och uppföljningsarbete som vi jobbar mycket med. Då 

använder vi delar av systemet som budgetar, kampanjtäckning, försäljning per kund. Ja, en 

massa olika information.” 

Respondent A samlar in kvalitativa nyckeltal och anser att de är viktiga arbeta med. Det 

framgick av respondent B att de nyckeltal som används är flest köpta produkter och snittköp 

per kund. 

”Informationen från systemet som jag använder till nyckeltalen jag arbetar med är 

exempelvis vilka produkter kunden köper mest och hur många artiklar kunden brukar ligga på 

i snitt.” 

Försäljningschefen berättade att han sätter upp säljmål i CRM-systemet för både företaget i 

helhet och för enskilda säljare, för att det ska vara möjligt att mäta och följa upp. Systemet 

genererar statistik på detta som försäljningschefen senare kan plocka ut och utvärdera.  

4.5.3 Service Analys 

När företaget får in en reklamation är det respondent C:s uppgift att godkänna denna. All 
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kommunikation om reklamation sker via e-post som också skall ske via systemet med syftet 

om att kunna spåra information. Vid godkänd reklamation ska det bedömas hur mycket 

kunden ska få tillbaka. Därefter registreras hela reklamationen vilket respondent C visade för 

oss i systemet, d.v.s. ID-numret för produkten, ärendenumret, vilken kund det kom ifrån, vad 

det var för fel med produkten m.m. Dessa reklamationer registreras veckovis i systemet. 

Kunden måste reklamera varan inom en månad, efter att den har levererats. Företaget 

genomför analyser av reklamationer på produkter per vecka, månad och kvartal. Eftersom all 

information om reklamationerna registreras kan företaget få fram statistik på all data. 

4.6 Övrigt 

4.6.1 Ledningsverktyg 

Respondent B ser systemet som ett kraftfullt verktyg för styrning men framför samtidigt att 

hen inte använder detta så mycket, med argumentet om att de anställda utför sina 

arbetsuppgifter som de ska och är självgående. Systemet medför dock stor potential för 

styrning. Till viss mån används detta i form av ”att göra listor” med en fastställd deadline som 

tilldelas ansvarige. Denne bockar i sin tur av uppgiften när den är avklarad, inom tidsramen.  

4.6.2 Fördelar och nackdelar 

Fördelen med systemet som respondent A, C, E och F tog upp är att de får en samlad bild av 

den kund de arbetar med. Respondent F beskrev att de nu har bättre kontroll och kan samla all 

information på samma ställe och sa: 

'"Jag har nu möjlighet att se var jag tappade tråden sist vid interaktion med varje kund i 

systemet" 

På det sättet känner användarna att de kan spara tid, samtidigt som deras arbete stöds av 

verktyg som behövs för att kunden ska känna sig väl omhändertagen. 

Nackdelen enligt respondent C är att om inte alla användare känner sig manade att mata in 

information i systemet eller också väljer att inte göra det av någon anledning, gör att det finns 

risk att systemet inte kan fylla sitt syfte fullt ut.  

”Det krävs att användare matar in data annars blir det haltande information” 
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5. Analys och Diskussion 
I detta kapitel analyseras, diskuteras och jämförs studiens empiriska data insamlad från vårt 

fallföretag med den teoretiska referensramen. 

5.1 Knowledge Discovery 
Efter vår studie på Företag x kan vi se att användarna har genomgått en utbildning i systemet 

vid implementeringen av CRM-systemet. Systemleverantören var vid införandet med och 

utbildade användare på företaget. Det framgick från intervjuerna att utbildningen skedde 

hierarkiskt då leverantörskonsulterna utbildade nyckelpersonerna på Företag x, och 

nyckelpersonerna i sin tur utbildade den operativa nivån vilket Koh et al. (2009) nämner som 

den vanligaste metoden. Vi fick även reda på att utbildning vid uppdateringar av systemet, 

som exempelvis nya versioner och anpassningar, erbjuds av leverantörskonsulterna. 

Både teori och praktik visar att utbildning vid implementering och vid uppdatering är av stor 

vikt för att användare inte ska känna sig okunniga eller förvirrade i systemet. Utbildningen 

medför enligt Koh et al. (2009) att slutanvändarna känner sig säkra i systemet. Vet användare 

hur systemet används får de en förutsättning för att CRM-systemet ska uppfylla sitt syfte om 

att stödja arbetet med kunder och relationen till dem. 

Det problem vi upptäckte är att utbildningsfokus endast finns vid implementering av system 

och vid systemuppdateringar. Att användare utbildas när det är något nytt som införs och när 

de inte har någon förkunskap t.ex. om den specifika uppdateringen. Att ha ytterligare 

utbildningstillfällen efter en viss tids arbete med systemet eller den nya uppdateringen skulle 

kunna ge mer kunskap och medföra större trygghet för användarna. Uppföljande utbildning 

ger svar på nya frågor som kan ha dykt upp. Även olika tankar och åsikter kan diskuteras vid 

ett sådant tillfälle. Dessa utbildningar skulle kunna hållas av nyckelpersonerna. Uppföljande 

utbildning kan fungera som en avstämning av att samtliga användare har den kunskap i 

systemanvändningen som var förväntad. Sådana utbildningstillfällen kan även fungera som 

spridning av kunskap mellan användarna genom tips till varandra. Därför är det fördelaktigt 

om företag har flera utbildningstillfällen inom användning av CRM-systemet än bara ett i 

början vid implementering och uppdatering. Att istället ha flera utbildningstillfällen löpande.  

Vi upptäckte att även CRM-användningen kan vara ett sätt, förutom utbildning, att sprida 

kunskap inom organisationen, genom grupplärande. Företag x har regelbundna möten där 

systemanvändarna går igenom ny information som lagts upp i systemet, information om t.ex. 

kundbesök och resultat. Dessa möten kan vara ett sätt att se till användarna ska kunna föra en 

dialog där de kan dela kunskap och erfarenheter med varandra. Om kunskap erhålls och 

kundinformationen används så kan denna analyseras för att identifiera marknadsmöjligheter, 

se köpbeteenden och få beslutsunderlag (Swift, 2001) för att på så sätt stödja kundrelationer. 

Grupplärande är ett sätt att ha ytterligare kunskapsspridning om CRM-användning på företag, 

eftersom användarna delar och tar vara på varandras kunskap.  
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5.2 Customer Interaction 

5.2.1 Kontakthantering 

Studiens resultat visar att Företag x använder CRM-systemet för kontakt med kunder genom 

verktyg som mejl och telefon, vilket även Doug (2012) nämner är de vanligaste 

kommunikationskanalerna. 

I CRM-systemet på Företag x finns kundkort skapade för samtliga kunder. Kundkorten på 

Företag x fungerar som ett dokument där all fakta och information finns samlad om den 

specifika kunden. I kundkorten matas information in om kundbesök och kommunikation med 

kund. Detta kan användas vid kommande kundkontakt på så sätt att användarna kan utgå från 

vad som diskuterats och anpassa nästa besök eller samtal efter information från föregående 

t.ex. som Torggler (2008) skriver, vilken kommunikationskanal kunden föredrar eller andra 

önskemål och feedback till företaget. Med kundkorten kan användare även spåra och följa upp 

historik som kan motsvara behov av uppföljning och avstämning av mål. Ett exempel är att 

som säljare kunna se över om den specifika kunden handlar mer eller mindre jämfört med 

samma tidsperiod året innan och eventuellt göra åtgärder. Buttle (2012) skriver att eftersom 

all information om kunderna finns samlat i en och samma databas, går det att spåra hela 

kundresan. Kundinformationen organiseras på ett lätthanterligt sätt och det underlättar 

förståelsen om kunderna. Författaren nämner däremot inget om att kundinformationen 

hanteras i kundkort. Detta fick vi först veta och lära oss om när vi besökte och intervjuade 

Företag x. 

I Företag x grupperas och markeras de olika kundkorten baserat på vilka kundgrupper de 

tillhör som exempel grossister som handlar större partier än den andra kundgruppen 

slutkunder. Detta är ett sätt att strukturera kunderna eftersom olika grupper hanteras på olika 

sätt inte minst när det gäller försäljningsstrategier. Det gör det enligt Buttle (2011) lättare att 

hantera olika kunder och hitta i systemet, samt underlättar samarbetet mellan användare. Detta 

arbetssätt visar att CRM-system har bra integrationsmöjligheter om verktyg används.  

Vi har upptäckt i vår studie att ett arbetssätt med såkallade kundkort för varje kund i systemet 

medför att kunduppgifter och uppdaterad kundinformation kan användas i alla 

kundorienterade processer i företaget. Därför är kundkort ett fördelaktigt sätt att samla 

information och lätt få en överblick. Detta eftersom kunderna struktureras och kategoriseras 

och innehåller all fakta, information och historik samlad om den specifika kunden. Att kunna 

ha kunder grupperade efter passande grupper som grossist och slutkund eller barnfamilj och 

pensionär gör det lättare att veta hur de ska bemötas. Samt vilka erbjudande som passar olika 

kundgrupperna för att kunna stärka kundrelationerna.  

5.2.2 eCRM 

Internet stödjer användningen av systemet på Företag x genom att det integrerar företag och 

kund genom både hemsida, telefon och mejl. Torggler (2008) menar att kunddata från nätet 

kan direkt integreras med CRM-systemet. På så sätt stöds CRM-aktiviteterna på elektronisk 

väg, t.ex. att kontrollera vilka kunder som är online vilket möjliggör identifiering av kunder i 

realtid.   
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Genom att användarna på Företag x har tillgång till CRM-systemet via en applikation gör att 

de kan hantera företagets kundrelationer från sina mobila enheter. Det fungerar som 

integrationsmöjlighet mellan kund och företag var säljare än befinner sig och möjliggör 

användning i flera miljöer än företagets centrala arbetsplats. Uppdateringar och anteckningar i 

systemet kan göras direkt när säljare är ute på kundbesök, kundmöten eller mässor och det 

menar Torggler (2008) är fördelaktigt då han skriver att kundinteraktionen bör vara i realtid 

för att snabba åtgärder och affärsbeslut ska kunna tas. Detta möjliggör att informationen som 

säljaren får under sådana tillfällen kan matas in direkt och inte troligtvis någon timme efter på 

kontoret, då det med större sannolikhet glömts bort.  

Vid kundbesök kan säljaren plocka fram den specifika kundens kundkort och ha historik och 

information uppe och samtidigt kunna göra ändringar. Detta gör att applikationen på så sätt är 

en säkerställning av att införsel av information om kunden sker i realtid och informationen 

blir därför säkrare. Med en sådan CRM-applikation kan kundrelationer upprätthållas på andra 

platser än företagets kontor. 

5.2.3 Affärsmål 

Vår studie visar att Företag x har definierade affärsmål som är konkreta och mätbara. Detta 

minskar risken för negativa resultat eftersom företaget vet vad de jobbar mot. Payne och Frow 

(2005) menar att användningen av CRM-system ska hjälpa företag att uppnå sina affärsmål. 

Systemet innehåller beslutsstödsverktyg som hjälper företag att analysera kundinformation 

och ger förslag som kan användas för att uppnå affärsmålen. Buttle (2012) skriver att om inte 

ett företag har bestämda affärsmål och inte vet vad de vill nå så kan inte heller ett system vara 

till hjälp i ett arbete utan målbild. Ett CRM-system kan därför vara till hjälp om företag sätter 

upp mål och använder systemet för att nå dessa genom att exempelvis mäta 

försäljningsstatistik, titta på inköpshistorik, antal lyckade kundbesök o.s.v.  

Studien visar att Företag x hade bestämda affärsmål redan i tidigt skede, vid implementering 

av systemet och det bidrog till att systemet blev anpassat efter organisationen. På så sätt är 

systemet integrerat med företagets affärsprocesser vilket är betydande för att CRM-

användningen ska fungera och investeringen i systemet ska vara lönsam. Affärsmålen kan se 

olika ut och exempel på det är att lägga in mätbara tal i systemet i form av försäljningsmål, så 

att användare kan stämma av och göra uppföljningar individuellt. Gentle (2002) menar att 

otydliga affärsmål brukar resultera i ett negativt resultat och inte leda till tillräckligt många 

affärsmöjligheter. 

Har företag definierade affärsmål kan systemet vara till hjälp för att nå dessa. Exempelvis 

genom verktyg som kan hjälpa företag att analysera och hantera kundinformation mer 

effektivt och ge beslutsstöd (Payne och Frow, 2005). Detta kan i sin tur tillfredställa 

kundbehovet och leda till förbättrade kundrelationer. Därför är det fördelaktigt för företag att 

ha konkreta och mätbara affärsmål i systemet, eftersom det underlättar CRM-användningen 

när användarna vet vad företaget har för mål.  
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5.2.4 Kundstrategi  

Vi upptäckte att vår studies fallföretag inte har någon uttalad kundstrategi/CRM-strategi, 

d.v.s. ett bestämt sätt att arbeta som beskriver hur affärsmålen ska uppnås och hur CRM-

systemet ska stödja detta (Andersson och Kerr, 2002). På Företag x behövdes inte en sådan 

strategi. De beskrev en sådan strategi som styrande över hur de ska jobba. Deras syn på 

kundstrategi är att det istället ska vara en följd av hur de jobbar och inte vara något de jobbar 

utifrån. Dessa kundstrategier kan därför se ut på olika sätt men fyller samma affärsmål. 

 

På Företag x har användarna därför sina egna kundstrategier. Detta är tvärtemot vad teorin 

säger, att det ska finnas en framtagen kundstrategi där kundbehov definieras och användning 

av CRM-systemet ska anpassas mot dessa (Andersson och Kerr, 2002). På så sätt är det någon 

som bestämmer hur användarna ska jobba i systemet.  

 

Att som användare av CRM-systemet få bemöta sina kunder med egen kundstrategi utifrån 

sina egna erfarenheter och kunskaper är något som fungerar på Företag x. Användarnas fokus 

bör därför ligga på vilka affärsmålen är och hur användningen av CRM-systemet kan hjälpa 

företaget att nå dessa. Eftersom alla människor är olika har de mest troligt också olika åsikter 

om hur och vad som är bäst att göra. Dock förutsatt att alla arbetar mot samma uttalade 

affärsmål. Det gör att säljarna blir fokuserade på att ha starka kundrelationer men att utrymme 

ges för dem att skapa dessa på eget sätt.  

 

5.2.5 Samordnad kundhantering 

På Företag x har användare av CRM-systemet sina egna utarbetade sätt att hantera sina 

kunder på som är utvecklade utifrån kunskap och företagets affärsmål. Trots detta visar 

studien att samarbetet mellan olika användare av CRM-systemet fungerar väl. På Företag x är 

de inte riktigt medvetna om att de har en samordnad kundhantering. Fastän de arbetar på olika 

sätt och hanterar sina kunder olika så gör dem det inom vissa ramar. En strategi för 

kundhantering syftar till att användarna ska veta vilken information som ska samlas in och 

varför informationen är betydelsefull (Chen & Popovic, 2003). 

Trots att respondenterna på Företag x säger att de inte har en samordnad kundhantering så går 

det ur studien att utläsa att de faktiskt har detta. Det visar sig genom att de har uttalade regler 

om att information skall föras in i systemet och att kommunikation ska ske via systemet och 

inte externt. En strategi som gör att information finns tillgänglig i systemet. Komplexitet finns 

med denna strategi d.v.s. dessa regler om att alla ska föra in information och att 

kommunikation ska ske via systemet. Den handlar om risken att användare inte följer detta 

vilket medför att systemet inte kan stödja användarna fullt ut exempelvis genom att det kan bli 

fel i siffror och lagersaldo. För att undvika detta problem behövs det anmärkas att det bör 

finnas en samordnad kundhanteringsstrategi och att det är uttalat för då är det mer troligt att 

det faktiskt följs. Enligt Andersson och Kerr (2002) bidrar en samordnad kundhantering även 

till att användarna har kunskap om den kontinuerligt uppdaterade kundinformationen. 

Både teorin och praktiken visar att en samordnad kundhantering genom organisationen bidrar 

till ny kunskap om kunden. En förutsättning för att CRM-systemet ska kunna ta fram fördelar 
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och ge nytta för företag är att all information finns och förs in i systemet. Vi har kommit fram 

till att det därför är viktigt att det säkerställs att användare matar in information vid 

kundkontakt för att inte viktig information ska utebli. Det kan annars försämra analysunderlag 

och ge fel information om kunden. Detta är en svår uppgift men en CRM-applikation är till 

hjälp i detta arbete eftersom det gör att information går att föra in direkt på plats under 

exempelvis kundbesök. Det bör därför vara uttalat som strategi på företag.  

5.3 Market planning 

5.3.1 Marknadsförings-, försäljnings- och serviceaktiviteter 

Företag x beskriver aktiviteter i CRM-systemet som det användarna utför för att skapa 

kundvärde. Enligt Torggler (2008) innehåller CRM-systemet stödverktyg för att utföra dessa 

aktiviteter. Vi kan utifrån studien komma fram till att CRM-systemet används för att få 

kunskap och kunna agera rätt mot kunden. Detta görs genom att göra kundanalyser för att 

förutse kundbehov och kundbeteende för att kunna planera och identifiera möjligheter. Dessa 

tre aktiviteter marknadsföring, försäljning och service handlar i grund och botten om 

kundfokus och att CRM-systemet ska kunna bidra med stöd för dessa. 

När det handlar om marknadsföringsaktiviteter är det av stor vikt att erbjudanden kan tas fram 

som svarar mot kundernas behov. Användarna ska försöka erbjuda kunden rätt produkt till rätt 

pris i rätt tid genom lämpliga kanaler (Torggler, 2008). Med hjälp av informationen som 

CRM-systemet lagrar kan användare på Företag x få kundförståelse och upptäcka 

kundbeteende för att kunna leverera ett så högt kundvärde som möjligt vid marknadsföring.  

CRM-systemet på Företag x används för att planera försäljningsaktiviteter och 

försäljningsmål genom information som finns i systemet. Budgetar upprättas baserat på 

historik och försäljning från föregående år. Användarna kan även ta fram produktområden 

som baseras på olika kriterier, t.ex. hur mycket en viss produkt har sålts under en viss period. 

Enligt Torggler (2008) omfattar försäljningsaktiviteter all stöd för försäljning i samband med 

individuell kundkontakt. Vår studie visar även att systemet kan vara ett bra verktyg för chefer 

och ledare exempelvis genom att de kan sätta upp säljmål i systemet för enskilda säljare. Det 

möjliggör även mätning och uppföljning efter försäljningsaktiviteter.  

Serviceaktiviteterna är en betydelsefull framgångsfaktor för långsiktiga kundrelationer 

(Torggler, 2008) och stöds av CRM-systemet på Företag x. Det instämmer även 

respondenterna som ansåg det vara av stor vikt att fånga upp och ta vara på kritiken från 

kunden, eftersom det är en möjlighet att bättra på fortsatta affärer och knyta starkare 

kundrelationer. Via systemet hanteras reklamationer och supportärenden knutna till 

försäljning och konsument. CRM-systemet är till hjälp för detta arbete då information finns 

tillgänglig i form av avtal, mejl och överenskommelser.  

 

Syftet med dessa aktiviteter handlar i grund och botten om att skapa ett värde för kunden samt 

att bygga långsiktiga kundrelationer. Vår studie visar tydligt att CRM-systemet är till hjälp 

och används vid samtliga aktiviteter. Det är ett stort hjälpmedel för att få kunskap och veta 
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hur kunderna ska bemötas. Vår studie på Företag x var ett gott exempel på hur ett CRM-

system kan utnyttjas och används i dessa aktiviteter. Företag som misslyckas använder oftast 

inte systemet maximalt vilket gör att investeringen inte bidrar till lika många fördelar. Därför 

bör ledningen se till att systemet verkligen används i dessa steg, att information som matats in 

utnyttjas vid sakande av budgetar, försäljningsknep, marknadsföring o.s.v. 

5.4 Analysis and Refinement 

5.4.1 Marknadsförings-, försäljnings- och service analys 

Företag x arbetar med analys och framtagning av kunskap med CRM-systemet som verktyg 

och hjälpmedel. Analyserna fungerar som indikation om hur det går, hur nöjda kunderna är 

och vad som går att göra för att bli bättre. Enligt Swift (2001) samlar CRM-systemet och 

lagrar all kundinformation för att användarna ska kunna analysera och identifiera nuläget och 

ta fram förbättringsmöjligheter, samt lära känna sina kunder och sin verksamhet bättre. CRM-

systemet är en betydande faktor för att kunna utföra sådana analyser och erhålla den kunskap 

som eftersöks.  

Systemet är i grund och botten en teknisk lösning men blir även mycket mer vid användning 

av det (Andersson & Kerr, 2002). Eftersom fallföretaget anser att de använder samtliga delar 

av sitt system bidrar det till att tekniken och funktionerna möter de behov som finns i 

organisationen i arbetet med kundhantering. Nyckeltal som är intressanta är ett sätt att 

använda CRM-systemet för analys, t.ex. omsättning per kund eller artiklar per kund för att 

analysera försäljningspotential. Analysen bidrar till att stärka relationerna till kunder genom 

att fånga upp t.ex. vad kunder tycker om och dess köpbeteende. Analysen möjliggör därför 

förbättringar för att få nöjdare kunder.  

Som helhet tar respondenterna fram att fördelen med systemet är en total bild av den kund de 

arbetar med då all samlad information finns på ett ställe. Detta medför att analyser enklare 

kan göras eftersom de endast behöver hämta information från en enda databas, samtidigt som 

de får bättre koll på kunderna och de känner att de kan spara mer tid. För att analys ska kunna 

göras och fördel kunna hämtas av det så bör all kunddata som ska analyseras finnas i 

systemet. Därför är det viktigt att se till att användarna matar in all data i systemet för att få 

korrekt information i analysen. Informationen bör dessutom lagras på ett strukturerat och 

lättåtkomligt sätt för att analyser lättare ska kunna genomföras. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel besvaras studiens frågeställning och slutsatser presenteras i form av 

rekommendationer.  

Syftet med denna studie var att genom en kvalitativ forskningsansats beskriva användningen 

av ett CRM-system på ett företag. Detta för att komma fram till hur användningen av CRM-

systemet ser ut och stödjer företagets kundrelationer. Genom en kvalitativ studie på Företag x 

kunde vi ta reda på detta för att vidare analysera resultatet och komma fram till 

rekommendationer för CRM-användning som är stödjande för kundrelationer. Slutsatsen 

innehåller sju rekommendationer som svarar på studiens frågeställning: Hur kan CRM-system 

användas för att stödja företags kundrelationer?  

Rekommendationerna har sammanställts utifrån studiens analys och diskussion. Genom att 

som företag följa nedanstående rekommendationer vid användning av CRM-system 

möjliggörs en användning som är stödjande för företagets kundrelationer. 

 Utbildning av CRM-systemet kontinuerligt och inte bara vid implementation och 

uppdatering.  

Vi upptäckte i studien att fokus för utbildning endast finns vid implementering av system 

eller vid nya systemuppdateringar. Att ha ytterligare utbildningstillfällen efter en viss tids 

arbete med systemet skulle kunna ge mer kunskap och medföra större trygghet för 

användarna. Uppföljande utbildning ger svar på nya frågor som kan ha dykt upp. Detta 

kan fungera som en avstämning av att samtliga användare har den kunskap i 

systemanvändningen som var förväntad. Sådana utbildningstillfällen kan även fungera 

som spridning av kunskap mellan användarna genom tips till varandra. Ju mer kunskap 

användarna har i användningen av CRM-system desto större chans är det för de att 

tillfredställa kundens behov och på så vis stärka kundrelationerna. 

 Grupplärande för att sprida kunskap vid regelbundna möten med samtliga 

användare av CRM-systemet.   

Vi upptäckte att även grupplärande kan vara ett sätt att sprida kunskap om CRM-

användningen, förutom utbildning. Företag bör ha regelbundna möten där användarna ska 

kunna föra en dialog där de delar kunskap och erfarenheter med varandra. Dessa möten 

kan vara ett sätt att se till att t.ex. informationen som lagts upp i systemet också blir 

kunskap som sprids. Därmed utvecklas gruppens förmåga att prestera de resultat gruppen 

eftersträvar.  

 Utforma kategoriserade kundkort för varje kund i systemet där alla 

kunduppgifter finns samlade. 

Kundkortet är hjärtat av CRM. Detta gör att kunderna finns strukturerade och 

kategoriserade i CRM-systemet och att all information och historik finns samlad om den 

specifika kunden. Ett arbetssätt med såkallade kundkort för varje kund i systemet medför 

att kunduppgifter finns samlade på ett ställe och användarna kan lätt få en överblick. Att 
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kunna ha kunder grupperade efter passande grupper som grossist eller slutkund gör det 

lättare att veta hur de ska bemötas. Samt vilka erbjudande som passar de olika 

kundgrupperna för att kunna stärka kundrelationerna.  

 Att ha en version av CRM-systemet i applikationsform 

Genom att som användare ha tillgång till CRM-systemet via en applikation kan de 

upprätthålla företagets kundrelationer från sina mobila enheter. Användarna har möjlighet 

att interagera med kunden var de än befinner sig och kundinteraktionen sker i realtid för 

att snabba åtgärder eller affärsbeslut ska kunna tas. Uppdateringar och anteckningar i 

systemet kan göras direkt när användarna är ute på kundbesök, kundmöten eller mässor. 

Applikationen är på så sätt en säkerställning att införsel av information om kunden sker i 

realtid. Informationen blir därför säkrare eftersom risken av att något glöms bort är mindre 

när användaren precis fått informationen.  

 Ha definierade affärsmål som är konkreta och mätbara i systemet 

 

Företag bör ha definierade affärsmål eftersom CRM-systemet kan vara till hjälp för att nå 

dessa. Systemet innehåller verktyg som kan hjälpa företag att hantera kundinformation 

mer effektivt och ge beslutsstöd. Ett exempel är att användarna lägger in mätbara tal i 

systemet i form av försäljningsmål, så att de kan stämma av och göra uppföljningar 

individuellt. Detta underlättar även användningen av systemet då användare vet vilka mål 

de ska jobba mot. Det kan i sin tur tillfredställa kundbehovet och leda till förbättrade 

kundrelationer.  

 

 Utrymme för egen kundstrategi så länge alla arbetar mot samma affärsmål 

 

Användare av CRM-systemet bör få bemöta sina kunder med egen kundstrategi utifrån 

sina egna erfarenheter och kunskaper, för att inte ha ett alltför styrande arbetssätt. Dock 

förutsatt att alla arbetar mot samma uttalade affärsmål. Det gör att säljarna blir fokuserade 

på att ha starka kundrelationer men att utrymme ges för dem att skapa dessa på eget sätt.  

 

 Uttalad regel att användare uppdaterar och matar in information i CRM-

systemet. 

Studien visar att en förutsättning för att CRM-systemet ska kunna ta fram fördelar och ge 

nytta för företag är att all information finns och förs in i systemet. Därför är det viktigt att 

det säkerställs att användare matar in information vid kundkontakt för att inte viktig 

information ska utebli. Det kan annars försämra analysunderlag och ge fel information om 

kunden. Därför bör företag säkerställa att användare uppdaterar och matar in information.  
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7. Avslutande diskussion 
I detta kapitel reflekterar vi över studiens slutsatser samt diskuterar studiens bidrag och 

avslutar kapitlet med förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Diskussion av slutsats 
Genom att ha utfört denna studie har vi kunnat ta fram rekommendationer som syftar till att 

stödja företags användning av CRM-system för att hantera kundrelationer. Studiens slutsats 

handlar i stort sätt om att kunskapsspridning och inmatning av information är viktiga faktorer 

vid användning av CRM-system. Företag bör lägga vikt på att ha en effektiv CRM-

användning, vilket våra rekommendationer kan hjälpa till med att åstadkomma. Eftersom 

CRM-system är en kostsam investering, samtidigt som 70 % av alla systemimplementationer 

misslyckas, är det viktigt för företagsledare att se till att användningen av CRM-systemets 

olika funktioner hanteras och används fullt ut för att företaget ska kunna nyttja CRM-systemet 

på bästa sätt (Molan, 2012). Därför vill vi med slutsatsen göra företagsledare mer medvetna 

om faktorer som kan påverka användningen. 

Vi upptäckte i vår studie att kundkort är ett viktigt säljstöd, eftersom det är där all information 

om kunden lagras och hämtas. Det är genom kundkortet som användaren får en full översikt, 

och inte minst ett utmärkt informationsflöde mellan företag och kund. Vår studie visar att 

kunskapsspridning i systemanvändning är något som saknas i företaget, och att det bör läggas 

mer tid på möten för att användarna ska kunna dela kunskap och erfarenheter med varandra. 

Detta är något som troligtvis även förekommer på många andra företag. Företagsledare 

behöver förstå att det är användarna som arbetar i systemen med kunden och att de behöver 

all kunskap som finns att hämta i det egna företaget. Detta för att bättre lyckas med framtida 

affärer med kunder och för att företaget ska bli mer produktiva genom användningen av 

CRM-systemet. Vi tror även att möten med kunskapsspridning och utbildning kan bidra till att 

användarna lär känna varandra bättre och det skapar starka band och samarbeten, vilket 

resulterar i positiva och motiverade systemanvändare samt god arbetsmiljö. Inte minst en 

effektiv användning där CRM-systemet och dess funktioner nyttjas av användare som har 

kunskap och delar med sig av denna för att stödja och stärka företagets kundrelationer.  

7.2 Kritisk granskning 

Vi är medvetna om att vi endast studerade ett fallföretag, vilket innebär att resultatet endast 

kan genereras ur den specifika källan. Om vi hade haft mer tid på oss att utföra denna studie 

hade vi kunnat genomföra en djupare och bredare sådan. Med tanke på vår tidsmässiga 

begränsning har vi gjort ett lämpligt avvägande mellan hur djupt vi skulle göra 

undersökningen. Vi är medvetna om att resultaten och slutsatserna hade stärkts om vi hade 

haft fler än ett fall, men tid för detta saknades och detta blir istället ett förslag på vidare 

forskning. Vår avsikt har varit att se till ett fenomen för att se hur användningen ser ut på ett 

specifikt företag. De slutsatser vi kommit fram till genom data från vårt fallföretag kan 

användas som generella rekommendationer som alla företag som använder CRM-system kan 

ta till sig och förbättra sin användning av CRM-system med. 
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7.3 Studiens praktiska bidrag 

Genom utförandet av denna studie kan vi göra företag mer medvetna om hur CRM-system 

kan användas för att stödja kundrelationer och även ge företag en tankeställare på hur de kan 

förbättra och effektivisera sin användning. Vår förhoppning är att företag genom användning 

av våra rekommendationer ska kunna stärka sin användning av CRM-system och generera fler 

fördelar. Vi önskar att företag med stöd av studiens resultat ska kunna hämta fler 

nyttoeffekter. I studien fick vi en insikt i hur viktigt det är med t.ex. utbildning och 

grupplärande och hur det påverkade användningen. Vårt praktiska bidrag är baserat på 

rekommendationer som är lättförståeliga och inte är helt främmande i praktiken. Vi fick även 

insikt i hur teori ofta beskriver förenklingar av verkligheten. Genom att vi studerade vårt 

fallföretag kunde en större insikt fås i hur ett systems funktion faktiskt såg ut och hanterades.   

7.4 Förslag på vidare forskning 
För att få ett bredare perspektiv av hur CRM-system används så bör fler företag undersökas, 

eftersom CRM-system högst troligt används på olika sätt av olika företag. Det skulle även 

vara intressant att undersöka hur företag inom olika branscher använder CRM-system och om 

det finns några speciella karaktärsdrag inom användning beroende på bransch.  
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Bilaga Intervjumall 
Vi är två studenter från högskolan i Halmstad, Stefanie Pesic och Emmy Pham, och läser 

affärssystemsprogrammet. Vi befinner oss nu i sista terminen av vårt treåriga 

utbildningsprogram och arbetar med vårt examensarbete. Vi gör en studie kring användning 

av CRM-system med ert företag som undersökningsfall. Syftet är att kartlägga och beskriva 

användningen av CRM-systemet inom er organisation för att bidra med ett resultat om hur en 

sådan användning kan stödja organisationer.  

 

Intervjun består tre olika huvudperspektiv, exklusive allmänt och övrigt, med en del frågor 

vardera och tar ungefär 60 minuter. Under denna tid diskuterar vi faktorer och gör samtidigt 

direkta observationer i systemet, knutna till frågorna. Detta syftar till att vi som forskare ska 

kunna få en bättre förståelse och för att du som respondent lättare ska kunna besvara frågan 

genom att konkret kunna visa i systemet. Som respondent kommer du att vara anonym i 

studien med hänsyn tagen till din integritet. 

 

Intervjufrågor 

Allmänt: 

Vilken roll har du i företaget?  

Vad utför du för typ av arbeten?  

Hur länge har du arbetat med systemet? 

Knowledge Discovery 

K1. Hur gör ni för att stärka era kundrelationer? 

K2. Hur tar ni reda på kunders behov och hur tillfredsställer ni dessa? 

K3. Hur lagrar ni och hur får ni kundinformation? 

K4. Hur anser du att CRM-systemet stödjer företagets affärsmål? 

Customer Interaction 

C1. Vilka typer av kontakthantering har ni? 

C2. Har ni någon samordnad kundhantering inom organisationen? 

C3. Hur stödjer internet CRM-användningen? 

C4. Har ni någon form av kundinteraktionscenter? 

 

Market Planning 

M1. Vad har ni för marknadsförings-, försäljnings- och serviceaktiviteter? 

M2. Hur har du erhållit kunskap i systemet? Genom utbildning eller praktiskt självlärande? 

M3. Upplever du att CRM användningen sprider kunskap inom organisationen? 

M4. Upplever du någon komplexitet vid användandet av systemet? 

 

Analysis and Refinement 

A1. Hur analyserar ni marknadsförings-, försäljnings- och serviceaktiviteterna?  

A2. Hur samlar ni in information om era kunder och hur används denna? 

A3. Använder du alla funktioner i systemet eller anser du några vara överflödiga? 
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Övrigt: 

Ö1. Hur stödjer CRM-systemet ditt arbete? 

Ö2. Vilken funktion anser du dig ha mest behov av inom systemet? 

Ö3. Vilka för- och nackdelar upplever du att det finns i användningen av systemet? 
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