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Abstract 

Level: Final thesis for a bachelor's degree in Business Administration 15 hp and is written at the 

University of Gävle. The study is focused in the area of Marketing and within the track 

Relationship- and Service Marketing. 

Author: Anna Huhta & Hjalmar Öhagen 

Date: June-2014 

Tutors: Lars-Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder-Frick 

Title: Driving forces for the use of Social CRM: A qualitative research study on the driving forces 

behind Social CRM 

Purpose: The purpose of this paper is to create an understanding of how customer engagement, 

communication / interaction and customer insight are driving forces behind the use of Social CRM 

from a leadership perspective. 

Method: The purpose of the study, we believed it was appropriate to use a qualitative approach to 

conduct the study. The empirical data were collected through semi-structured interviews. The 

sample consisted of 10 companies located in the Gävle area who are active on social media. The 

interviews were coded to obtain keywords and patterns. These patterns and keywords are then 

analyzed to arrive at the study's results. 

Results and contributions: Our results suggest that all the identified benefits, customer 

engagement, customer insight and communication are driving forces to make use of social CRM. 

However, they are used to different extents with different purposes. The two main drivers are 

customer engagement and communication. Customer insight is the driving force that is used least 

extensively and least consciously. Our investigation has confirmed much of the already existing 

research in this area but also highlighted that all driving forces do not have the same priority. Our 

study contributes to a better understanding of the driving forces behind the use of social CRM. 

Keywords: Social CRM, driving forces, customer engagement, customer insight, communication, 

interaction 
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Sammanfattning 

Nivå: Examensarbete tillhörande kandidatexamen i Företagsekonomi 15 hp och är skriven på 

Högskolan i Gävle. Studien är inriktad inom området för Marknadsföring och inom tracket 

Relations-/tjänstemarknadsföring/Sales.  

Författare: Anna Huhta & Hjalmar Öhagen 

Datum: Juni-2014 

Handledare: Lars-Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder-Frick 

Titel: Drivkrafter till att använda sig av Social CRM: En kvalitativ forskningsstudie om Social 

CRM´s bakomliggande drivkrafter 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse kring hur kundengagemang, 

kommunikation/interaktion och kundinsikt är drivkrafter bakom användningen av social CRM ur ett 

ledarskapsperspektiv. 

Metod: Utifrån studiens syfte anser vi att det var lämpligt att använda en kvalitativ metod för att 

genomföra studien. Det empiriska materialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Urvalet bestod av 10 företag belägna i Gävle-området som är aktiva på sociala medier. Intervjuerna 

kodades för att erhålla nyckelord och mönster. Dessa mönster och nyckelord har sedan analyserats 

för att komma fram till studiens resultat. 

Resultat och bidrag: Våra resultat tyder på att alla de identifierade fördelarna, kundengagemang, 

kundinsikt och kommunikation är drivkrafter till att använda sig av social CRM. Dock används de i 

olika utsträckning med olika syften. De två främsta drivkrafterna är kundengagemang och 

kommunikation. Kundinsikt är den drivkraft som används i minst utstäckning och minst medvetet. 

Vår undersökning har bekräftat mycket av den befintliga forskning som finns på området men även 

belyst att alla drivkrafter inte har samma prioritering. Vår studie bidrar till att skapa ökad förståelse 

för drivkrafterna bakom användningen av social CRM.  

Nyckelord: Social CRM, drivkrafter, kundengagemang, kundinsikt, kommunikation, interaktion 
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1. Inledning 

Sociala medier hör numera till en naturlig del av vår vardag och används dagligen över hela 

världen. Sociala medier innebär därför en stor potentiell källa för företag att komma närmare och nå 

ut till sina kunder på ett helt nytt sätt. I och med denna nya kanal för företag väcks det utmaningar 

mot det traditionella kundrelationsbyggandet, Customer Relationship Management (CRM). Företag 

måste nu brottas med den snabbt växande sociala webben, där kunders erfarenheter och åsikter 

sprids i snabb takt. Det finns både positiva och negativa aspekter med sociala medier. Vi anser att 

detta är ett intressant ämne och enligt oss saknas det forskning om vilka drivkrafter som ligger 

bakom att använda sig social CRM som strategi. Därför vill vi skapa mer förståelse för detta. Det 

har betydelse för företagen eftersom social CRM inte är en övergående trend. Lyckas företag med 

att använda sig av en framgångsrik social CRM kommer det vara en viktig kanal i 

relationsbyggandet med kunder. 

 

1.2 Bakgrund 

 

1.2.1 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring är ett sedan länge studerat begrepp. Termen introducerades av Leonard 

Berry 1983 men blev inte allmänt känt förrän genom Christopher, Payne & Ballantyne (1991, efter 

Baron, 2010). Relationsmarknadsföring syftar enligt Miquel-Romero, Caplliure-Giner & Adame-

Sánchez (2014) till att skapa långsiktiga lönsamma relationer mellan parter. Relationen ska vara 

ömsesidig och grundar sig på tillfredsställelse, tillit och engagemang. Enligt Palmatier, Scheer, 

Houston, Evans & Gopalakrishna (2007) kan relationsmarknadsföring delas in i tre olika delar, 

social, strukturell och finansiell. Den sociala relationsmarknadsföringen syftar till att bygga en 

relation med kunden genom till exempel evenemang och måltider. Individuella lösningar för 

kunden som till exempel ett specialanpassat datorprogram är enligt Palmatier et al. (2007) 

strukturell relationsmarknadsföring. Den sista delen, finansiell relationsmarknadsföring, innebär att 

lojala kunder får direkta ekonomiska fördelar, till exempel fri frakt.  

 

1.2.2 Sociala medier och den nya sociala kunden 

Sociala medier spelar en viktig roll i vårt samhälle idag. Detta ses tydligt genom den teknologiska 

utvecklingen som skett de senaste decennierna. Sättet att ta till sig ny teknik har de senaste åren 

eskalerat och vi tar till oss den mycket snabbare än tidigare. Som exempel skriver Rapp & 

Panagopoulos (2012) att för att nå 50 miljoner användare tog det telefonen 38 år, TV:n 13 år, 

internet 4 år, I-pod 3 år och Facebook 2 år. Att definiera social media kan vara svårt då begreppet 

har olika betydelser för olika personer. Andzulis, Panagopoulos & Rapp(2012) resonerar kring detta 
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och kommer fram till att social media är konsumtion och informationsutbyte genom en 

internetbaserad social plattform. Utveckling inom sociala medier ger företag ett helt nytt sätt att 

interagera med sina kunder på en global basis. Woodcock, Green, Starkey & The Customer 

Framework (2011) skriver att denna utveckling inte bara bidragit till företagens sätt att 

kommunicera med kunderna utan även hur kunderna kommunicerar med varandra. Det finns en 

uppsjö av olika sätt och metoder för människor att prata med varandra och Woodcock et al. (2011) 

menar att dessa samtal kan jämställas med hur ett samtal i den verkliga världen ser ut. En del samtal 

är längre, en del kortare, vissa samtal är mer lättsamma och andra tyngre. Sociala medier ger också 

företaget möjlighet att förlänga sitt varumärke och dess personlighet till en nivå där en interaktion 

kan ske med konsumenterna på konsumenternas villkor. Genom sociala medier besitter kunderna 

mer information och det har lett till ett maktskifte där kunderna får mer makt än tidigare. Nu bygger 

relationerna mer på samarbete och engagemang. Tack vare sociala medier har en ny 

konsumentgrupp växt fram. Det är en grupp som är mer informerad och som på ett nytt sätt kräver 

information och att få vara en del av företagen och denna grupp går under benämningen ”sociala 

kunder”. 

 

I dagens läge finns en kund som är mer sofistikerad och mer krävande än den tidigare. Den sociala 

kunden är inte den typiska konsumenten från förr. Dagens sociala kunder förlitar sig på sina 

medmänniskor och är uppkopplade antingen vi sin mobil eller via en dator (Nguyen & Mutum 

2012). Greenberg (2010) skriver att den sociala kunden förväntar sig att information ska finns 

tillgängligt när de vill ha den. De förväntar sig också att ha tillgång till de verktyg som krävs för att 

de ska kunna dela med sig av denna information till sina medmänniskor. Den sociala kunden kräver 

att det ska finns en transparens mellan konsumenterna och företagen. Greenberg (2010) menar att 

detta krav på transparens har sitt ursprung från skandaler som olika företag varit inblandade i som 

har lett till att förtroendet från konsumenterna har minskat. När förtroendet minskade valde 

konsumenterna att gå till andra företag som de hade större förtroende för. Den traditionella “one-

one” relationen mellan företag och deras kunder har drastiskt förändrats. Dagens kunder har en 

uppsjö av nya teknologier att förfoga över vilket leder till att tillgången till information är stor. 

Detta ger kunden en bred inblick i ett företags produkter, service och priser. Även 

informationsutbytet mellan kunder har förändrats. I dag finns det många plattformar där kunder kan 

ge sin eller åsikt om en produkt, företag eller service. Detta för med sig att förtroendet flyttas från 

företagen till kunderna (Acker, Gröne, Akkad, Pötscher & Yazbek 2011). 
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För att företagen skulle kunna möta denna nya kundgrupp krävdes att man adapterade ett nytt sätt 

att tänka. Det gick inte att förlita sig på den gamla metoden där transaktionen stod i fokus utan 

kunderna krävde något mer. Från detta nya sätt att möta sina kunder kom förändringen av CRM.  

 

1.2.3 Från CRM till social CRM 

Greenberg (2010) skriver att efter millenniumskiftet började begreppet CRM att förändras. Det blir 

en allt större del av affärerna för de större företagen, men även mindre företag börjar inse vikten av 

CRM. Samtidigt började innebörden av CRM att förändras. De tidigare strategierna som fokuserade 

på transaktioner från kunden skiftade till en strategi som fokuserade på transaktioner från kunden 

men även interaktion med kunden. Denna förändring har att göra med den teknologiska 

utvecklingen som skett (Boulding, Staelin, Ehret & Johnston, 2005; Harrigan, Ramsey & Ibbotson, 

2011). Att antalet sociala nätverk och plattformar ökat, att användandet av smarta mobiltelefoner 

gått upp och även att människor spenderar mer tid framför datorn anser Greenberg (2010) vara 

några av orsakerna till att CRM har förändrats. En annan anledning som också är viktig är att 

möjligheten att dela information blev förenklad och väldigt billigt genom olika verktyg som 

teknologin förde med sig. Detta gav en information som blev tillgänglig för alla. Med den här 

informationen och dess åtkomlighet förändrades människors förväntningar av vad man ansåg att 

företagen skulle erbjuda.  

 

Företagen var inte redo för denna förändring när den kom (Shah & Murtaza, 2005). Greenberg 

(2010) ansåg att det uppstod ett gap mellan vad företagen kunde ge sina kunder i form av 

information och vad kunderna ville ha. Detta medförde att kunderna vände sig till andra plattformar 

för att få fram information om företaget. Företagen var därför tvungna att göra en förändring för att 

få kunderna engagerade igen. Det räckte inte för företagen att ha information om köphistorik eller 

köpbeteende utan det krävdes något mer. Att ha kännedom om vad konsumenter säger om det egna 

företaget är relevant eftersom konsumenter i dag agerar utifrån just den informationen. Greenberg 

(2010) menar att dagens kund är starkare än tidigare, det som gör konsumenterna starkare är en 

större valmöjlighet, tillit till sina kamrater och det snabba informationsflödet. Detta betyder att 

konsumenterna inte behöver lita på vad en specifik tillverkare, distributör eller återförsäljare säger 

om en specifik produkt. Det finns nästan alltid en identisk produkt eller service som kan hittas via 

social media. Detta ledde fram till det nya begreppet social CRM.  

 

1.3 Problematisering 

För att tydliggöra vad social CRM är har vi valt att citera Greenbergs (2009) som definierar Social 

CRM som ”en filosofi och en affärsstrategi som stöds av teknologiska plattformar, affärsregler, 
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processer och sociala egenskaper i syfte att engagera kunden i ett samverkande samtal i syfte att ge 

ömsesidigt värde i ett betrott och öppet företagsklimat”.  

 

Trainor (2012) skriver att vi litar mer och mer på sociala mediers kapacitet att uppdatera och tillåta 

oss att hålla kontakt med kollegor och likasinnade. Detta bidrar till en ökad värdering av sociala 

mediers potential att låta oss interagera, samla information och dela information. Tidningen Dagens 

Nyheter (2014-05-08) skrev i en artikel att ”Sociala medier är ett framgångsverktyg för företagen. 

De företag som omfamnar sociala verktyg kommer att växa snabbare än de som struntar i dem. Det 

uttrycker tusentals chefer i en färsk undersökning”.  Sociala mediers kapacitet till lönsamhet är 

väldigt aktuellt och det diskuteras flitigt i media. Baird & Parasnis (2011) menar därför att företagen 

måste inse och omfamna detta skifte genom en ny strategi, social CRM. I social CRM ser företagen 

inte bara till att hantera kunder utan också att skapa en dialog om vad kunden värderar. Att förstå 

detta är det första kritiska steget mot att bygga en social CRM-strategi.  

 

Inom detta fenomen finns det ett kundperspektiv och ett organisationsperspektiv att se på social 

CRM. De olika perspektiven värderar vilka faktorer som är av betydelse olika. Enligt Baird & 

Parasnis (2011) finns det skillnader mellan varför kunderna interagerar med företagen och vad 

företag tror motiverar kunderna till att interagera med dem. Tidigare forskning inom fältet social 

CRM har fokuserat på själva begreppet och implementeringsprocessen. Det finns även forskning 

om vad social CRM kan leda till men inte sammanställt i en och samma studie.  

 

Utifrån teorin har vi funnit fyra utmärkande fördelar som social CRM kan leda till. Genom social 

CRM kan företag öka kundengagemang, kommunikation/interaktion, kundinsikt och kundlojalitet 

(Greenberg, 2010: Reinhold & Alt, 2012;Woodcock et al., 2011). Vi vill undersöka om dessa 

identifierade fördelar även är drivkrafter till att använda social CRM. Fenomenet kring drivkrafter 

saknar forskning och det är därför vi valt detta ämne.  

 

För att erhålla kundengagemang krävs det ett utbyte av förtroende och engagemang i relationen 

mellan köpare och säljare. Långsiktiga relationer leder inte nödvändigtvis till intimitet, beroende på 

person så kan det ibland endast leda till en relation. Först när det finns en intimitet så förväntas 

kunden bli förespråkare för säljaren (Brodie, Ilic, Juric & Hollebeek, 2013). Sashi, (2012) skriver 

att kundengagemang innebär att företag strävar efter att skapa en hög nivå av kundengagemang som 

definieras som ”en intim långsiktig relation med kunden”.  För att kunden ska kunna fortsätta lita på 

säljaren krävs det att det etableras intima förbindelser i relationsutbytet mellan säljare och kund. 

Sociala medier kan underlätta detta ömsesidiga värdeskapande som uppstår mellan parter. 
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Social CRM bidrar till möjligheten att höja interaktion och kommunikation mellan företag och 

kund. Detta leder till att företaget kan få respons av kunder och i och med detta utvecklas (Reinhold 

& Alt, 2012). Sashi (2012) förstärker detta med att påstå att sociala mediers interaktiva karaktär och 

sin förmåga att etablera samtal mellan individer och företag för att involvera kunderna i skapandet 

av förbättringsåtgärder för att kunna betjäna och tillgodose kundernas behov.  

 

Tidigare CRM-verktyg var inte så lyckosamma när det kom till att ta fram information om kunden. 

När den sociala kunden började ta över ändrades kriterierna för kundinsikt. Den nya 

kommunikationen fanns i större omfattning och mer synligt vilket gav möjligheter att dra nytta av 

den. Social CRM ger verktyg och strategier för meningsfull och tillförlitlig kundinsikt. Social CRM 

kan leda till att företagen lär sig vilken information de ska samla in, vad de kan lära sig av den 

informationen och hur de kan använda sig av informationen. Informationen består av 

konversationer på olika nivåer om företaget. Detta görs genom att företagen ”lyssnar” av vad som 

sägs på sociala medier generellt om företaget eller om en viss produkt (Greenberg, 2010).   

 

Bidraget i denna studie kommer att vara relevant för företag som vill börja använda sig av social 

CRM och sociala medier. Främst för företagsledningen men även för företag som säljer konceptet 

social CRM till organisationer. Vi tror också att företag som redan använder sig av sociala medier 

kan dra nytta av studien genom att vi belyser nya sätt att utnyttja social medier. Det vetenskapliga 

bidraget kommer framför allt att innefatta varför företag väljer att använda social CRM.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse kring hur kundengagemang, kommunikation/interaktion 

och kundinsikt är drivkrafter bakom användningen av social CRM ur ett ledarskapsperspektiv.  

 

1.5 Avgränsning 

I problematiseringen beskrev vi att det finns olika perspektiv att se på social CRM. De främsta 

perspektiven är kund- och ledarskapsperspektiv. Kundperspektivet innefattar hur konsumenter ser 

på sociala medier och social CRM i sin interaktion med företagen. Vi kommer inte att studera 

begreppet social CRM utifrån ett kundperspektiv utan ett ledarskapsperspektiv. Då vi kommer att 

intervjua ledande personer inom företagen. För att avgränsa syftet och inte göra undersökningen för 

bred har vi valt att inrikta oss på tre av de fyra faktorer som vi presenterat. Den som vi inte ska 

undersöka är kundlojalitet. 
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2. Teori 

2.1 Social CRM 

Acker et al. (2011); Jayachandran, Sharma, Kaufman & Raman (2005) skriver att social CRM inte 

ska ersätta CRM utan mer ses som en förlängning av den. Rapp & Panagopoulos (2012) förstärker 

detta och motiverar det med att kommunikation via sociala medier inte är en övergående trend. 

Organisationen måste se över sina produkt-, kommunikation- och kundstrategier för att bygga en ny 

relation med sina kunder. Acker et al. (2011) skriver att nästan 600 miljoner människor använder 

Facebook vilket får till följd att de kan sprida sina tankar och åsikter till väldigt många människor. 

Detta innebär att konsumenternas tillit flyttas från företagen till andra konsumenter. Deras åsikter 

om hur produkterna och service är formas av andras information av samma produkter och tjänster. 

Om företagen ska kunna anpassa sig till denna nya verklighet måste de adaptera en ny relation med 

sina kunder som går bortom det tidigare. 

 

Acker et al. (2011) menar att nyckeln till en framgångsrik social CRM ligger i att den ska 

genomsyra hela företaget. Strategin ska vara en dynamisk, konstant utvecklande organism som 

omfattar både kunder och leverantörer. Det ska finnas en transparent interaktion mellan 

konsumenterna och hela organisationen och inte som det var tidigare när var det individuellt 

hanterade konsumenterna.  

 

Vidare skriver Zineldin (2006) att social CRM handlar om att behålla kunder och hur detta kan 

uppnås genom att skapa långsiktig kundlojalitet. Med andra ord, företag som vill skapa engagerade 

kunder, inte kunder som är "låsta". En kund som är låst kommer sannolikt inte att stanna som 

konsument hos ett företag om en alternativ leverantör ger ett tillfredsställande erbjudande. 

 

Trainor (2012) skriver att vi litar mer och mer på sociala mediers kapacitet att uppdatera och tillåta 

oss att hålla kontakt med kollegor och likasinnade. Detta bidrar till en ökad värdering av sociala 

mediers potential att låta oss interagera, samla information och dela information. Baird & Parasnis 

(2011) inser också detta och menar samtidigt att med social medier flyttas kontrollen av relationen 

från företagen till kunden. Kunden har ett större inflytande och kan genom olika internetbaserade 

plattformar uttrycka sin åsikt om produkter, företag eller organisationer. Detta faktum kan leda till 

att företagens marknadsföring, försäljning eller serviceförsök kan bli triumferade av dessa 

plattformar. Baird & Parasnis (2011) menar därför att genom social CRM ser företagen inte bara till 

att hantera kunder utan också att skapa ett öppet diskussionsforum om kundvärde. Att förstå 

kundvärde är det första kritiska steget mot att bygga en social CRM-strategi. Baird & Parasnis 

(2011) beskriver vikten av att förstå att CRM traditionellt går ut på att möta kundens behov rent 
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operationellt medan social CRM går ut på att möta kundens personliga agenda samtidigt som 

företagets agenda tillgodoses.  

 

Acker et al. (2011) anser precis som Greenberg (2010) att relationen inte ska vara centrerad kring 

produkter eller transaktioner utan ska bygga på en förståelse att om företaget skapar en pågående 

dialog med kunden genererar detta en långsiktig relation som i sin tur blir mer lönsamt för företaget. 

För att denna dialog ska få någon effekt måste företagen uppmuntra sina marknadsförare, säljare 

och service/kundtjänst-personal att ta del av och vara aktiva i denna värld.  

 

2.2 Kundengagemang 

En del i kundengagemang är enligt Woodcock et al. (2011) att kunden tar sig tiden att på egen hand 

uppsöka de sociala medier som företaget använder sig utav. Det kan vara allt från att läsa en blogg 

till att besöka sociala plattformar och kommentera på olika forum. Vid rätt användning av sociala 

medier kan företaget vidga sin personlighet och engagera konsumenten på konsumentens villkor. 

Att förstå vad som attraherar kunden till att besöka webbplatser kan hjälpa företaget att skapa 

engagemang. Woodcock et al. (2011) berättar att om företag lyckas förstå detta kommer det leda till 

att företaget kan rikta sitt innehåll på sociala medier till vad olika kundgrupper eftersträvar. Ett 

innehåll som engagerar en kund kommer att leda till tre olika saker. Antingen kan en konsument 

låta bli att göra något, köpa produkten direkt eller interagera på något sätt. Interaktionen kan 

innebära till exempel feedback och åsikter.   

 

Konsumenterna ges genom social CRM möjlighet att engagera sig på den nivå som passar dem 

själva. Precis som med alla relationer så kommer det variera över tid, alla parter bör vara medvetna 

om känslorna så att de kan agera där efter. Forskning visar enligt Woodcock et al. (2011) att den 

totala amerikanska sociala mediepubliken är 127 miljoner. Av dessa använder 90 procent sociala 

medier endast för att visa innehåll, 9 procent redigerar någonting (till exempel ger en kommentar) 

och endast en procent skapar ett nytt innehåll. Författarna anser dock att dessa procentuella siffror 

kan variera i vissa delar i befolkningen.  

Malthouse, Haenlein, Skiera, Wege & Zhang (2013) berättar att många forskare är oense i 

definitionen av kundengagemang två exempel på det är: van Doorn, Lemon, Mittal, Nass, Pick, 

Pirner & Verhoef (2010) ”Kundens engagemang går utöver transaktioner, och kan särskilt 

definieras som en kunds beteendeyttringar som har ett varumärkes- eller företagsfokus, utöver 

inköp, till följd av motiverande faktorer”. 
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Brodie, Hollebeek, Jurić, & Ilić (2011) skriver att ”kundengagemang är återkommande interaktioner 

som styrker kundens känslomässiga, psykologiska och fysiska investering i ett varumärke. 

Kundengagemang är inget nirvana som kan uppnås; det är en process av att utveckla och vårda 

relationer”.  

 

De flesta forskare är dock överens om att det finns olika nivåer av kundengagemang. Dessa nivåer 

varierar på en skala från mycket låg till intensivt höga nivåer. Baird & Parasnis (2011) har valt att 

dela in det i tre nivåer: en lägre nivå av engagemang som innebär att de har konton men som bara 

läser och observerar. De deltar inte på något vis i en konversation eller skriver något eget innehåll. 

Mellannivån är de vardagliga deltagarna som innebär att konsumenter passivt konsumerar innehåll. 

De kan ibland göra någon enklare återkoppling såsom att ”gilla” ett inlägg på Facebook eller dela 

den (till exempel på Facebook, Youtube eller Twitter). Att gilla ett inlägg innebär att personen 

aktivt trycker på ”gillar”-knappen. En delning innebär att personen vidarebefordrar ett inlägg till 

sina vänner. Malthouse et al. (2013) poängterar att ett enkelt gilla dock ändå är en viktig del i att 

erhålla kundengagemang. Att en kund väljer att gilla någonting som ett företag publicerar bidrar till 

att både dennes vänner och andra kan se konsumentens aktivitet. Den tredje engagemangsnivån 

innebär ett högre engagemang där en konsument aktivt arbetar med varumärkets roll i deras liv. 

Exempel på detta är att skriva recensioner och sprida andra synpunkter om varumärket. Företaget 

har mindre kontroll över denna spridning av kritik. En mycket engagerad kund kan till exempel 

publicera granskningar av företagets produkt och författa sina egna inlägg. Deltagarkategorierna av 

engagemang kan vid rätt brukning vara till stor användning för företagen. Företag som lyckas 

identifiera engagerade författare och börja samarbeta med dem kan utnyttja detta för att stärka sitt 

varumärke ytterligare (Malthouse et al., 2013).  

 

Choudhury & Harrigan (2014) berättar att kundengagemang ofta är en förlängning av 

kundkommunikationen. Van Doorn et al. (2010) skriver att kundengagemang är ett beteende utöver 

transaktionerna, alltså en kunds yttringar som har ett varumärke eller företag i fokus utöver själva 

inköpet. Kundengagemang innefattar även när kunderna delar erfarenheter med varandra. 

Sashi (2012) berättar att företag strävar efter att skapa en hög nivå av kundengagemang som 

definieras som ”en intim långsiktig relation med kunden”.  För att kunden ska kunna fortsätta lita på 

säljaren krävs det att det etableras intima förbindelser i relationsutbytet mellan säljare och kund. 

Sociala medier kan underlätta detta ömsesidiga värdeskapande som uppstår mellan parter. Det ger 

en möjlighet att få kontakt i större räckvidd med kunder som använder social media. Kundens 

engagemang innefattar flera dimensioner: produktengagemang, interaktionstäthet, online-beteende, 

inköpsfrekvens, utvärderingsbeteende och hastigheten.  
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För att erhålla kundengagemang krävs det ett utbyte av förtroende och engagemang i relationen 

mellan köpare och säljare. Långsiktiga relationer leder inte nödvändigtvis till intimitet, beroende på 

person så kan det ibland endast leda till en relation. Först när det finns en intimitet så förväntas 

kunden bli förespråkare för säljaren (Brodie et al., 2011). En skillnad som gjorts mellan två olika 

typer av engagemang är ”beräknat engagemang och affektivt engagemang”. Beräknat engagemang 

är kallare och mer rationellt. Den baseras på ekonomiska fördelar beroende av produktfördelar. 

Relationen med säljaren är här ganska kall och inte speciellt intim. Det affektiva engagemanget är 

mer emotionellt. Den utvecklas genom ömsesidig och personlig relation mellan kunden och 

företaget. Det affektiva engagemanget resulterar ofta i en högre nivå av förtroende och intima 

relationer som vi beskrev tidigare (Gustafsson, Johnson & Roos, 2005). 

 

Sashi (2012) har tagit fram en kundengagemangscykel som visar i steg hur företag kan gå till väga 

för att skapa kundengagemang för sitt varumärke.  

 

Figur 1. Kundengagemangscykeln (Sashi, 2012) 

 

 Connection (Anslutning) - En förutsättning för att företaget ska kunna upprätta ett 

relationsutbyte till en kund är att det måste kontakta varandra. Dessa anknytningar kan 

fastställas med både traditionella- och digitala metoder så som sociala nätverk. Sociala 

medier kan underlätta för upprättandet av nya kontakter med sin enormt stora räckvidd och 

är i och med detta mer kostnadsfördelaktigt. Detta är gemensamt för både säljare och kunder 

som båda kan söka hos deras befintliga kontakter men även utanför deras nuvarande 

kontaktnät.  
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 Interaction (Interaktion) - När kunden är ansluten kan den börja interagera med säljarens 

personal i olika typer av kommunikationskanaler. Interaktionen mellan säljare och kunden 

blir platsen där säljaren har möjlighet för värdeskapande. Sociala medier skapar möjlighet 

för säljare att upprätthålla en den värdeskapande dialogen med kunderna och även nå 

konkurrenters- eller potentiella kunder.  

 Satisfaction (Nöjdhet) - Om samspelet mellan företaget och kunden är lyckat kommer detta 

att leda till att kunden upplever tillfredsställelse. Detta är en viktig förutsättning för kundens 

engagemangsnivå. Tillfredställelse kan leda till återköp och detta kan i sin tur leda till en 

långsiktig relation. En hög nivå av tillfredsställelse uppnås när kundens förväntningar 

överskrids och det känslomässiga engagemanget till företaget är hög.  

 Retention (Lojalitet) – Lojalitet till ett varumärke beror ofta på upprepade tillfällen av 

tillfredställelse eller mycket positiva känslor. Övergripande tillfredställelse med tiden 

framträder sig som återköp och bidrar till en långsiktig relation mellan köpare och säljare. 

Johnson, Herrmann, & Huber (2006) finner att tillfredsställelse med service har en större 

inverkan på intentioner i början av relationen mellan kunden och företaget, medan 

produktens tillfredställelse har en större påverka senare.  

 Commitment (Åtagande) – Åtagande hos en konsument är som tidigare beskrivet antingen 

beräknat eller affektivt, med andra ord rationell eller känslomässig. Om en konsument 

upplever beräknat engagemang kommer det att leda till högre kundlojalitet och varaktiga 

relationer med säljare. En person med affektivt engagemang kommer att ha högt förtroende 

och höga känslomässiga band i relationen till säljaren.  

 Advocacy (Påverkan) - Om företaget kan behålla sina positiva och nöjda kunder kommer 

kunderna att sprida detta budskap vidare. Människor vill gärna dela med sig av sina 

erfarenheter om produkter, företag eller varumärken så därför är det viktigt att se till att 

dessa kommentarer är positiva. Word-of-mouth som innebär att konsumenter sprider 

information, positiv och negativ om produkter och företag, sinsemellan varandra (Brown, 

Barry, Dacin & Gunst (2005). I en undersökning om kundengagemang och word-of-mouth 

av Harrison-Walker (2001) påvisades det att det affektiva engagemanget hade ett stort 

samband med word-of-mouth medan det beräknade engagemanget utan känslomässigt band 

hade ett betydligt mindre samband.  

 Engagement (Engagemang) - Nöjda kunder är en förutsättning för kundengagemang. Det 

uppstår när kunderna har starka känslomässiga band i relationsutbytet med säljarna. Det 

bidrar även till att kunderna medverkar i den värdeskapande processen som mynnar ut i 

kundvärde.  
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2.3 Kundinsikt 

Wirtz, Ambtman, Bloemer, Horváth, Ramaseshan, van de Klundert & Kandampully (2013) skriver 

att den ekonomiska förändring som vi gått igenom sedan 1900-talet har tydligt återspeglats i våra 

samhällen. Med införandet av massmedia och modern marknadsföring kom även 

konsumtionssamhället, som tidigare varit okänt, fram. Som ett resultat har människor i allt högre 

grad baserat sin samhälleliga identitet på en konsumerande roll, relaterat sin identitet till de 

varumärken de konsumerar och även utvecklat dessa kundidentiteter. Genom dessa identiteter kan 

företagen få fram information om konsumenterna på olika sociala nätverk.  

 

Langford & Schulz (2006) skriver att kunder är notoriskt svåra att räkna ut. Deras preferenser och 

värderingar är komplexa och har ofta sin grund i faktorer som är okända även för dem själva. De 

säger en sak och sedan agera de på ett annat sätt som verkar motsägelsefullt. Konsumenterna har 

svårt att formulera vilka produktattributer de värderar och varför. Deras beteende på en marknad 

kan tyckas oförenligt med deras beteende på en annan (till exempel vara mycket priskänsliga för 

vissa produkter, men inte för andra). Som ett exempel på detta gjorde Langford & Schulz (2006) en 

undersökning 2003 för en global energiklient. 3000 kunder blev tillfrågade i en regional marknad på 

vad de värderade högst på sin bensinstation. Respondenterna uppgav att ett företags miljöansvar var 

en viktig faktor i deras beslut om vilka produkter och tjänster att köpa. Men inköpsbeteendena 

visade att det inte fanns något samband mellan vilken bensinstationskedja som de rankade som mer 

eller mindre miljövänliga och som de faktiskt köpte. På detta sätt visade undersökningen hur 

angivna preferenser kan komma i konflikt med attribut som faktiskt påverkar beteendet. 

 

Patino, Pitta & Quinones (2012) skriver att en del i företagens arbete består av att göra 

efterforskningar om vad deras konsumenter vill ha och förväntar sig av företaget. Sociala medier 

ger företagen ett nytt verktyg i detta forskningsarbete. Företag och organisationer alltid har varit 

intresserade av information om konsumenter. Att ta reda på vad som sägs om en produkt är viktigt 

eftersom det kan leda till en högre försäljning av just den produkten om informationen används på 

rätt sätt. Problemet tidigare var enligt Patino et al. (2012) svårigheten att hitta just denna röst från 

konsumenterna och att det kostade mer än vad som kom tillbaka. Med sociala medier har detta 

faktum förändras och det är nu lättare att hitta konsumenterna och vad de säger om en viss produkt. 

På plattformar som Facebook och Twitter kan konsumenterna diskutera med varandra eller med 

företaget direkt och vädra sina åsikter. Här kan företagen på ett billigt sätt ta del av den 

informationen och använda sig av den. Eftersom den sociala kunden också har ett stort nätverk av 

kontakter har företagen också ett större kundunderlag att arbeta med (Patino et al., 2012).  
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Fem komponenter för kundinsikt 

Enligt Greenberg (2010) finns det fem huvudsakliga komponenter som ska tas i beaktning när det 

kommer till att samla information som företag kan lära sig något av: 

 Data - Den här komponenten innefattar inte bara traditionella data som köphistorik, returer eller 

liknande utan har utökats med information från bloggar, kommentarer från olika kommentarsfält 

och konversationer från olika sociala nätverk som Facebook. 

 Sentiment analysis - Det här används för att ta den emotionella temperaturen på individer och 

grupper. Man tittar på reaktioner från konsumenter vid ett specifikt tillfälle eller förändringar i 

reaktioner över tid.  

 Social media monitoring - Sociala medier är en stor källa till information och SMM används i 

första hand till marknadsföring och public relations. Man övervakar bloggar, sociala nätverk, 

forum och olika delningssidor för att få information.  

 Profiles - Här tar man ”personlig” information och tolkar den för att förstå hur kunden vill 

interagera med företaget. Den här informationen kan bestå av film- och bokintressen, hobbys 

eller vilken ”stil” de gillar.  

 Customer experience maps - Marknadsförare generaliserar ofta kring hur deras kunder tänker 

och det är inte alltid det stämmer. Till exempel kan en undersökning som genomförs på en viss 

plats med ett visst resultat skilja sig helt från samma undersökning på en annan plats. Med 

Customer experience maps undersöker man istället individuella kunder i många olika miljöer och 

situationer. 

 

Quinton (2013) skriver att det finns olika sätt att använda sig av sociala medier som verktyg för att 

sprida eller samla information. Dels kan sociala medier ge forskningsunderlag för en viss produkt 

eller tjänst, dels kan företagen få feedback genom olika undersökningar som kan göras online.  

 

Quniton (2013) skriver vidare att sociala medier inte bara kan ses som ett verktyg för att samla 

information utan också som ett ställe där informationen finns. Patino et al. (2012) visar på sex olika 

sätt som marknadsförare inom företagen använder sig av sociala medier: 

 Upptäcka mönster - Den allmänna opinionen mäts genom hur många sökningar som görs 

på en produkt/företag och hur ofta den nämns online. Genom olika system och verktyg kan 

företagen mäta hur stor del av opinionen de har. 

 Kundpaneler - Företagen diskuterar produkter och service med konsumenter som är 

tilldelade olika chat-rum. Här kan företagen styra samtalet eftersom det är de som ställer 

frågorna. Här kan företagen lufta idéer om nya eller existerande produkter. 
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 Sociala nätverk - Tillskillnad från kundpaneler där det är företagen som styr samtalet är 

sociala nätverk det ställe där konsumenterna har makten. Exempel på sociala nätverk är 

Facebook, Flickr och Twitter. Här kan företagen samla information och åsikter men det är 

svårare att få en dialog med konsumenten. 

 Market research online communities (MROG) - Detta liknar kundpaneler eftersom 

företagen rekryterar medlemmar till stängda ”communities”. Medlemmarna diskuterar 

ämnen som är baserade på deras intressen. Skillnaden mot kundpaneler, där man rekryterar 

för varje session, är att MROG pågår under en längre tid. 

 Listening platforms - Bloggar, recensionssidor etcetera är på många sätt anslagstavlan för 

hur konsumenter uppfattar ett företag. Att läsa av denna information är ett bra första steg för 

företagen för att få information om åsikter men även om potentiella trender. 

 Geo-tagging - Det finns tjänster genom olika sociala plattformar, exempelvis Facebook, där 

konsumenten ”loggar in” på olika fysiska platser. Företag kan använda sig av denna 

information för att se vilka platser som är populärast. 

 

Fördelarna med att använda sig av dessa tekniker är enligt Patino et al. (2012) att de är relativt 

billiga och att de är ett bra sätt att få information snabbt. Social media ger också en möjlighet att 

skifta forskningsteknik från frågande till lyssnande. 

 

Förutom ovan nämnda metoder att samla information om konsumenter finns det även mer passiva 

och observationsmetoder att ta till. Branthwaite & Patterson (2011) skriver om Social Media 

Monitoring (SMM) som är en mer kvantitativ ansats där sidor som Facebook, Twitter och bloggar 

används för att ta del av ”spontana” åsikter om ett varumärke. Åsikterna analyseras sedan i ett 

dataprogram där värderingarna inneboende i de ord som används kodas. Koderna ligger sedan till 

grund för hur konsumenterna uppfattar ett specifikt varumärke. Enligt Branthwaite & Patterson 

(2011) är de huvudsakliga fördelarna med SMM; 

 Att fånga upp ord och tankar från en generation som är van att dela med sig av sina åsikter 

till sina vänner och världen runt de. 

 Data analyseras varje minut för att hålla koll på vad som sägs om varumärket. 

 SMM ger en nyskapande kontakt med konsumenterna genom att hålla koll på vad dem 

bloggar och twittrar om. 

 

Strategier för social CRM involverar ofta en blandning av nya verktyg och traditionella mätningar. 

Användare av social CRM är influerade av traditionella kvantitativa mätningar men även av hur 
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olika händelser påverkar grupper över både kort- och lång tid. En viktig del i detta är att upptäcka 

vad konsumenter säger om företaget och PricewaterhouseCoopers har ett begrepp som lyder 

”hearing the whispers”. Där användes av indikatorer för att mäta lyssnandet och mäta relevansen av 

lyssnandet (Greenberg, 2010). Genom att vara uppmärksam på det som sägs kan social CRM ge 

företagen en möjlighet att förutse och identifiera trender både inom den existerande marknaden men 

även när företaget ska introducera sig på nya marknader (Rodriguez, Peterson & Krishnan, 2012) 

 

2.4 Kommunikation/ interaktion 

Sociala medier innebär både hot och möjligheter för företagen. Uppkomsten av sociala medier har 

öppnat ett helt nytt verktyg för företag att kommunicera. Det finns en transparens inom 

kommunikationen mellan företag och kunder som aldrig tidigare existerat. Detta kan vara både 

positivt och negativt (Khang, Ki & Ye, 2012). Reinhold & Alt (2012) berättar att rent generellt så 

bidrar social CRM till möjligheten att höja interaktion och kommunikation mellan företag och kund. 

Genom sociala medier kan företag erhålla en tvåvägskommunikation där företaget kan lokalisera 

kunder som är i behov av kundservice eller har synpunkter. Detta leder till att företaget kan få 

respons av kunder och i och med detta utvecklas. Sashi (2012) förstärker detta med att påstå att 

sociala mediers interaktiva karaktär och sin förmåga att etablera samtal mellan individer och företag 

för att involvera kunderna i skapandet av förbättringsåtgärder för att kunna betjäna och tillgodose 

kundernas behov.  

 

Reinhold & Alt (2012) visar i sin studie att flertalet företag använder sig utav en kombination av 

sociala medier där en stor, bred plattform används, till exempel Facebook eller Twitter tillsammans 

med en mindre plattform som kontrolleras av företaget. Detta för att nå ut till en stor massa av 

social media-användare för att få deras uppmärksamhet och kommunicera med hela marknaden för 

att sedan slussa över potentiella kunder till sin egen plattform i form av ett forum eller en hemsida. I 

sin egen plattform har företaget lättare att skapa och bygga upp en relation under kontrollerade 

former med kunden. På detta vis har företaget bättre kontroll över kommunikationsflödet.  

 

Sashi (2012) beskriver att i och med den nya teknikanvändningen försvinner begränsningarna på 

räckvidden samt tid och rum. En tillgänglighet 24/7 är ett bra begrepp för att beskriva möjligheterna 

för människor över hela världen att interagera med varandra. Detta sker genom sms, 

snabbmeddelanden, e-post, bloggar och sociala medier är bara ett några av de nya 

kommunikationskanalerna som uppstått via teknikens utveckling. Dessa är exempel på verktyg som 

möjliggör tätare, snabbare och rikare interaktion hos mycket större grupper än tidigare. Interaktion 

mellan säljare och kunder bidrar till att öka förståelsen för kundernas behov, förstå förändringar i 
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kundbehoven och underlätta för förändringar och utveckling av befintliga produkter för att bättre 

kunna tillgodose behoven. Tikkanen, Hietanen, Henttonen & Rokka (2009) poängterar att social 

interaktion i virtuella världar leder till att användarna kan kommunicera och agera i realtid för att 

ansluta med kunder, ge information och få utlåtande. Samspelet bör vara ömsesidigt och leverera 

värde för båda sidor annars kommer kunden snabbt att sluta interagera. Tekniken möjliggör 

säljarens kapacitet att föra en fortlöpande dialog med kunder och utnyttja den kunskap som delas 

mellan grupper och gemensamma intressen (Sashi, 2012). Sawhney, Verona & Prandelli (2005) 

finner att samspelet mellan kund-och leverantörsorganisationer är avgörande inom utvecklandet av 

en produkt. De betonar att nära samarbete genom hela utvecklingscykeln för att ge kunderna 

möjlighet att delta i den värdeskapande processen.   

 

Khang et al. (2012) skriver att en strävan efter att hela tiden vara tillgänglig är ofta ömsesidigt både 

för kunder och företag. Att därför kommunicera ut kampanjer och erbjudanden genom sociala 

medier kan ge stor effekt. Enligt deras studie har reklam som skickas och delas vidare av vänner 

mer minnesvärd betydelse än den vanliga betalda reklamen på aspekter som varumärkeskännedom 

och köpintention. Detta innebär därför att den traditionella marknadsföringen inte längre är lika 

effektiv.  

 

En undersökning genomförd av Baird & Parasnis (2011) visar att det finns missuppfattningar 

mellan anledningar till att kunder interagerar med företag och vad företag tror motiverar kunderna 

till att interagera med dem. Det framkommer där att de tre främsta anledningarna till att kunder 

interagerar med företag på sociala medier är för att:  

1- Erhålla rabatter 

2- Genomföra köp  

3- Utvärdera och ranka produkter 

 

Företagets uppfattning av vad de främsta anledningarna är:  

1- För att lära sig om nya produkter  

2- Generell information 

3- Lägga till åsikter om produkter 

 

Företaget rankar kundernas nummer ett och två längst ner när det genomförde sina enkäter. Det 

föreligger därför ett missförstånd som är viktigt att ta till sig när företag bestämmer sig för att 

kommunicera med sina kunder. Det gäller att ha en strategi som går ut på att ge kunderna det dem 

vill ha.  
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För att erhålla och kommunicera innehållsrik information i den fysiska världen krävs det att en 

fysisk person är närvarande och interagerar med kunden. Det begränsar antalet kunder som företag 

kan föra dialog med. Genom sociala medier kan företag interagera med ett större antal kunder 

genom till exempel kundsupport och sociala plattformar. Interaktionen kommer inte att ge samma 

innehållsrika information men det kommer leda till att företaget har möjlighet att interagera med ett 

större antal kunder till syfte att hålla dem nöjda (Sawhney et al., 2005).  

 

Singh (2013) menar att sociala medier har en möjlighet att ge omedelbar feedback från kunder. Det 

går att erhålla en mängd information om användarnas uppfattningar och intryck om en tjänst genom 

att starta en online-diskussion på ett socialt nätverk. Feedbacken hjälper att lyfta fram företagets 

brister och konkurrensfördelar. Som tidigare nämnt kan rykten snabbt byggas upp eller lika lätt 

förstöras på grund av det snabba informationsflödet.  

 

2.5 State-of-the-art 

För att få en överblick över forskningsfronten inom vårt område har vi valt att göra en state-of-the-

art där vi presenterar de artiklar som ligger till grund för vårt teorikapitel. Vi kommer att undersöka 

i vilken utsträckning våra valda vetenskapliga artiklar är accepterade och empiriskt validerade. Det 

är även ett bra sätt för att få en helhetssyn om ämnet och formulera forskningsfrågor som inte är 

besvarade. Beroende på antalet citeringar och den empiriska valideringen klassificeras den 

vetenskapliga artikeln in en tredelad skala. Den består av dominerande teori, framväxande teori och 

föreslagen teori (Philipsson, 2014-04-25).   

 

Fenomen Referenser Citeringar Validering Teorins styrka 

Social CRM Acker et al. (2011) 12 
Något 

validerad 
Föreslagen teori 

 Jayachandran et al. (2005) 422 Väl validerad Dominerad teori 

 Rapp & Panagopoulos (2012) 27 
Lågt 

validerad 
Föreslagen teori 

 Zineldin (2006) 134 
Lågt 

validerad 
Föreslagen teori 

 Trainor (2012)  15 
Något 

validerad 
Föreslagen teori 

 Baird & Parasnis (2011)  85 
Något 

validerad 
Föreslagen teori 
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 Greenberg (2010) 
79 

 

Något 

validerad 
Föreslagen teori 

 Rodriguez et al. (2012)  15 
 

Väl validerad 

 

Föreslagen teori 

Kundengagemang Baird & Parasnis (2011)  9 
Lågt 

validerad 
Föreslagen teori 

 Woodcock et al. (2011) 38 
Lågt 

validerad 
Föreslagen teori 

 Malthouse et al. (2013) 4 
Lågt 

validerad 
Föreslagen teori 

 
Brodie et al. (2011)  

 
110 

Något 

validerad 
Föreslagen teori 

 Choudhury & Harrigan (2014) - (För ny artikel)  - Föreslagen teori 

 Van Doorn et al. (2010) 218 
Något 

validerad 

Framåtväxande 

teori 

 Sashi (2012) 59 
Lågt 

validerad 
Föreslagen teori 

 Brodie et al. (2011)  81 
Något 

validerad 
Föreslagen teori 

 Gustafsson et al. (2005) 689 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

 Harrison-Walker (2001) 611 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

 
Johnson et al. (2006)  

 
399 

Något 

validerad 

Framväxande 

teori 

 Brown et al. (2005) 493 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

Kundinsikt Wirtz et al. (2013) 10 
Lågt 

validerad 
Föreslagen teori 

 Langford & Schulz (2006) 3 
Lågt 

validerad 
Föreslagen teori 

 Patino et al. (2012) 17 
Lågt 

validerad 
Föreslagen teori 

 Quinton (2013) - För ny!  Föreslagen teori 

 
Branthwaite & Patterson 

(2011) 
28 

Lågt 

validerad 
Föreslagen teori 

Kommunikation/int Khang et al. (2012) 17 Lågt Föreslagen teori 
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eraktion validerad 

 Reinhold & Alt (2012) 6 
Lågt 

validerad 
Föreslagen teori 

 Tikkanen et al. (2009) 51 
Något 

validerad 
Föreslagen teori 

 Sawhney et al. (2005) 448 
Något 

validerad 

Framväxande 

teori 

 
Singh (2013) 

 
- För ny Föreslagen teori 

Tabell 1 , State-of-the-art, egen 

2.5.1 Reflektion över state-of-the-art 

Efter att ha genomfört en state-of-the-art om ämnet känner vi att den teori vi funnit är relevant för 

vårt ämne. Eftersom social CRM är ett så pass nytt fenomen finns det väldigt få dominerande 

teorier om ämnet. Majoriteten av våra vetenskapliga artiklar är skrivna på 2010-talet. Eftersom 

Social CRM är ett förhållandevis nytt fenomen består vårt teorikapitel till största del av föreslagen 

teori. De valda begreppen är inte heller förankrade i någon dominerande teori men vi är av åsikten 

att det krävs mer forskning kring begreppen för att ge en bredare förståelse för dem och det är 

därför vi valt ut dem.  
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2.6 Modell över teorin 

 

Figur 2, Modell över teorin, egen. 

 

Modell är framtagen utifrån den studerade teorin. Vi har identifierat tre fördelar med social CRM. 

De är kundengagemang, kundinsikt och interaktion. Genom dessa fördelar har vi försökt definierat 

och förklarat vad begreppen innebär samt skapa en djupare förståelse för hur de ska kunna ställas 

mot syftet. 

  

2.7 Forskningsfrågor 

 Ger social CRM en mer engagerad konsument? 

 Används sociala medier som ett verktyg för att samla information om kunden?  

 Bidrar social CRM till att öka kommunikationen mellan företag och konsumenter?  
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2.8 Sammanfattning av teorikapitlet 

Social CRM ska ses som en förlängning av CRM och inte som en ersättning. Företagen måste inse 

att det krävs en ny relation med sina kunder för att anpassa sig till den teknologiska utvecklingen. 

Nyckeln till en framgångsrik social CRM är att det ska finnas transparens mellan företaget och 

konsumenterna. Företag måste även förstå vikten av att möta kundens personliga agenda. Den nya 

relationen ska inte vara fokuserad på transaktioner utan på en dialog med kunden som i sin tur leder 

till långsiktig lönsamhet.   

 

En viktig del i kundengagemang är att förstå vad som attraherar kunden till att besöka webbplatsen 

och om företaget lyckas förstå detta kan det leda till en mer engagerad kund. Det råder en 

koncensus bland forskare att det finns olika nivåer av kundengagemang som varierar från mycket 

låg till intensivt höga nivåer. Det gäller allt ifrån att en kund inte deltar på något vis, att kunden 

deltar passivt eller att kunden är aktiv i sitt deltagande. Kundengagemanget är ett beteende utöver 

transaktionerna och innefattar även att kunder delar erfarenheter med varandra.  

 

Kundinsikt innebär att företag förstår vad deras kunder vill ha och förväntar sig av företaget. Det är 

viktigt för företagen att ta reda på vad som sägs om en produkt eller tjänst eftersom det kan leda till 

en ökad försäljning. Sociala medier ger ett nytt billigt verktyg för företagen att skaffa sig denna 

information. Det finns olika sätt som företagen kan använda sig av sociala medier för att erhålla 

kundinsikt. Exempel på detta är SMM (Social Media Monitoring) som innebär att företagen 

övervakar bloggar, sociala nätverk och forum för att få fram information.  

 

Social CRM innebär att det finns en transparens i kommunikationen mellan företag och kunder som 

tidigare inte existerat. Genom sociala medier kan företagen erhålla en tvåvägskommunikation och 

även lokalisera kunder som är i behov av kundservice och har synpunkter. Företag använder sig ofta 

av en kombination av sociala medier för att nå ut till en bredare kundgrupp. Ofta kombineras större 

plattformar som Facebook med en mindre plattform som kontrolleras av företaget. Detta för att 

kunna slussa över potentiella kunder till sin egen plattform för att lättare skapa och bygga upp en 

relation. Sociala medier är också ett verktyg för att kommunicera ut kampanjer och erbjudande 

vilket kan ge stor effekt.  
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3. Metod  

3.1 Forskningsansats  

Vi har valt att genomföra intervjuer för att vi har ett syfte som innebär att vi ska skapa en förståelse 

för förändringarna som uppstått efter införandet av social CRM. Detta får till följd att vi erhåller 

kvalitativ data, vilket ger oss en möjlighet att få en djupare förståelse för fenomenet. 

 

Som Backman (2008) skriver är kvalitativ ansats ett sätt att studera hur människan uppfattar och 

tolkar den omgivande verkligheten. I den kvalitativa ansatsen är det den subjektiva verkligheten 

som är intressant att studera. I studien vi genomfört är det ledarens uppfattning och tolkningar som 

vi vill belysa. Detta görs genom att intresset riktas mer mot individen och hur denne tolkar och 

formar sin verklighet. Det finns tre framträdande begrepp inom det kvalitativa synsättet och de är 

innebörd, kontext och process. För oss faller valet naturligt på synsättet innebörd. Detta avser att 

intresset fokuseras kring hur individer upplever, tolkar och strukturerar en omgivande relation i 

förhållande till sina tidigare kunskaper och erfarenheter Backman (2008).  

 

Det finns enligt Patel & Davidsson (2003) tre centrala begrepp när det kommer till metodansatser 

för att relatera teori till empiri och de är induktion, deduktion och abduktion. Vi har valt att arbeta 

utifrån en abduktiv ansats vilket är en kombination av induktion och deduktion. Det innebär att 

forskaren utgår ifrån en situation eller en händelse ur verkligheten, studerar teori och sedan ställer 

den mot det specifika fallet. För oss har detta inneburit att vi först presenterat ett fenomen ur 

verkligheten därefter fördjupat oss teoretiskt om ämnet och valt ut begrepp som vi sedan valt att 

undersöka empiriskt.  

 

Den vanligaste kritiken mot kvalitativ forskning är enligt Bryman & Bell (2011); Kvale (1997); 

Trost (1997) att forskningen ofta blir subjektiv. Forskaren väljer själv ut vad den anser är av 

betydelse och vikt. För att motverka detta har vi försökt att helt bortse från våra egna värderingar 

angående ämnet och utgått från det som skrivits vetenskapligt. Detta för att vi skulle börja på ”noll” 

när vi började läsa på om det.  

 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Primärdata och sekundärdata 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) finns det olika sätt att klassificera empiriska data. De 

olika klassificeringarna är primärdata och sekundärdata. Primärdata definierar Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2011) som information som vi själva samlar in. Primärdata som vi tagit fram 

kommer från de intervjuer som vi genomfört och från den teoriinsamling som vi genomfört.  
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Den sekundärdata vi kommer att använda oss av är från Statistiska Central Byrån (SCB). Detta till 

syfte för att kunna undersöka populationen. 

  

3.2.2 Metodval av datainsamling 

Eftersom vårt syfte är att skapa förståelse kring vilka motivationsfaktorer som ligger bakom 

företags användning av social CRM så har vi valt att göra kvalitativa intervjuer. Dessa utmärks 

enligt Trost (1997) genom att forskaren ställer enkla, raka frågor och erhåller komplexa, 

innehållsrika svar. Jacobsen (1993) styrker detta och berättar även att ju större spelrum man ger 

respondenten desto bättre är möjligheten att det kommer fram kumulativt och spännande material. 

Svårigheten att tolka respondenten ökar dock med givet spelrum. Den kvalitativa intervjun går ut 

på: ”att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har och hur den 

intervjuades föreställningsvärld ser ut” (Trost, 1997). Vi har valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vi kommer ha en generell uppställning av frågor som 

är mer allmänt formulerade än vid strukturerade intervjuer. Det ger oss möjlighet att avvika från 

frågeschemat för att kunna ställa frågor utöver huvudfrågorna. Det finns en större frihet för 

respondenten att själva utforma svaren än vid en hög standardisering. Enligt Bryman & Bell (2011) 

fungerar frågeschemat i semistrukturerade intervjuer som en sorts mall men frågornas ordning kan 

tänkas kastas om.  

 

Vi kommer i våra intervjuer att ha låg standardisering och semi-hög strukturering. Graden av 

standardiseringen motsvarar hur frågorna och situationen under intervjun är liknar varandra. En hög 

standardisering har därför låg variation. Anledningen till att vi valt att ha låg standardisering är för 

att då har forskaren möjlighet att ställa följdfrågor baserade på respondentens svar (Trost, 1997). 

Jacobsen (1993) berättar att vid en hög standardisering är intervjufrågorna ofta formulerade på ett 

sätt som leder till att respondenten får välja mellan svarsalternativ istället för att prata fritt. Detta är 

motsatsen till vad vi vill uppnå och därför har vi valt en låg standardisering. Vi förstår att detta 

kommer att leda till ett bredare material i våra intervjuer och att det säkerligen innebär att det krävs 

mer arbete för att tolka och få fram ett resultat.  

 

En hög strukturering innebär enligt Trost (1997); Winter (1993) i vissa sammanhang att forskaren 

vet vad den vill fråga om och då faktiskt frågar om det ämnet. Trost (1997) skriver även att i 

forskningssammanhang är det vanligast att använda sig av låg standardisering och hög 

strukturering. Jacobsen (1993) påvisar även att en hög strukturering, som vi valt, bidrar till att det 

blir lättare att kategorisera, jämföra och analysera resultaten från intervjuerna. Vi vill ställa frågorna 

i ungefär samma ordning till alla respondenter men det ska finnas utrymme för förtydning och 
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följdfrågor. Bryman & Bell (2013) skriver att en delvis strukturerad intervju bidrar också till att 

minska missförstånd och fel som beror på forskaren.  

 

Intervjutiden beräknas till mellan 20-45 minuter per respondent. Intervjuerna ska vara välplanerad 

och ha hög struktur som vi tidigare berättat. Vi har utgått från de fördelar som vi funnit i 

litteraturen, delat upp dessa i begrepp och utifrån dessa arbetat fram våra intervjufrågor (Detta 

tydliggörs under rubriken ”Operationalisering”). Vi kommer att göra intervjuerna tillsammans och 

undvika telefonintervjuer. Motiveringen till detta är att telefonintervjuer kan göra att forskaren inte 

kan läsa av kroppsspråk och andra kroppsliga tecken som kan vara viktiga att ta med i sin analys 

(Eriksson & Wiederheim-Paul, 2011). Besöksintervjuer ger även en djupare relation än en 

telefonintervju. Ett problem som forskare kan stöta på när denne gör besöksintervjuer är svårigheten 

med att få intervjutid. Det var någonting som vi hade problem med, det var svårt att få någon att 

ställa upp på intervjuer. En annan aspekt som är viktig att beakta är om informationen är användbar. 

Det ska vara rätt person på företaget som svarar, kontrollera att alla frågor är besvarade samt att det 

inte finns något missförstånd så att det utelämnas information (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2011). 

Vi var noggranna med att fråga våra respondenter om de fanns möjlighet att återkomma efter 

transkriberingen för att undvika att vi missförstått deras svar.   

 

3.4 Population och urvalsmetod 

Populationen består av företag som är aktiva på sociala medier. Företagen som vi valt ut har vi hittat 

genom Facebook. Vi har gjort ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman & Bell (2013) innebär att 

forskaren använder sig personer som finns tillgängliga. Anledningen till att vi valt 

bekvämlighetsurval är för att vi vill genomföra besöksintervjuer och det är inte ekonomiska hållbart 

för oss att resa utanför Gävle-området. Vi förstår att ett bekvämlighetsurval innebär att det kommer 

föreligga svårigheter i att generalisera vårt resultat.  

 

Motiveringen varför vi valt företagen är att de befinner sig på samma geografiska område. Alla 

valda företag är aktiva på sociala medier och det är den främsta anledningen till att vi valt dem. De 

valda företagen opererar på skilda marknader och de har olika kundgrupper.  

 

3.5 Kontrollvariabler 

Vårt urval består av företag i Gävle kommun. Gävle kommun ligger på sextonde plats bland 

Sveriges alla kommuner med ett invånarantal på 97 236 stycken (SCB, 2014-05-01). Gävle är 

därför en medelstor kommun. Kommunen hade år 2010 5738 verksamma företag (Svenskt 

näringsliv, 2014-05-05). Att jämföra med Sveriges 1 127 832 stycken (SCB, 2014-05-03). 
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Verheyden & Goeman (2013) skriver att storleken på företaget har betydelse för hur företaget 

använder sociala medier och vad företagen får ut av det. Storlek på företaget kan exempelvis vara 

antal anställda på företaget eller de ekonomiska resurser som finns.  

 Till följd av att vi har valt att göra ett bekvämlighetsurval finns det variabler som kommer att 

påverka svaren i intervjuerna som vid analysen ska tas i beaktning.  

 

Kontrollvariablerna är:  

 Antal anställda på företaget 

 Företagets ekonomiska resurser 

 Antal följare på företagets sociala medier 

 

3.6 Etiska aspekter 

Innan undersökningen påbörjas är det viktigt enligt Kvale (1997) att informera intervjupersonen 

ingående om vad som är det generella syftet med undersökningen och hur den är upplagd. Vi anser 

också att det är viktigt att varje intervjuperson, om de vill, får veta vilka andra företag som 

medverkar och motiveringen bakom varför vi valt ut dessa. Vidare poängterar Kvale (1997) att det 

är viktigt att beakta hur forskaren kommer att påverka undersökningen, samt intervjuobjektens 

möjlighet att vara anonym om de vill. Innan vi påbörjade intervjuerna förklarade vi för 

respondenten vad vår uppsats handlar om och frågade ville vara anonym samt om vi fick spela in 

intervjun. 

  

3.7 Intervjuns genomförande 

Vi valde att kontakta och boka möten med våra respondenter över telefonen. En svårighet med att 

kontakta respondenterna över telefon var att endast ett fåtal som svarade direkt. Det tog ett par 

dagar innan vi fick tag i de personer som vi eftersträvade och det var det enda problemet som vi 

upplevde i samband med intervjuerna. Efter att första intervjun var genomförd hade vi tid att 

finslipa frågorna så att de tydligare uttryckte vad vi egentligen ville få ut av dem. Alla våra 

intervjuer var besöksintervjuer. Detta till syfte, som vi tidigare nämnt, att kunna läsa av kroppsspråk 

och ansiktsuttryck. Det känns även personligare att göra ett besök och få ett ansikte på både den 

som intervjuar och respondenten. Vi har frågat samtliga respondenter om de vill ha intervjufrågorna 

utskickade i förväg. I detta har det varit blandade svar, vissa vill veta frågorna innan och för andra 

spelar det mindre roll. Intervjuerna inleddes med att vi kort beskrev vad vår uppsats gick ut på och 

vad vi kommit fram till hittills. Därefter svarade respondenten på några kontrollfrågor som 

exempelvis namn och position på företaget. Vi utgick från det utarbetade intervjuschemat när vi 

ställde frågorna. Intervjutiden varierade mellan 20-45 minuter. Vi avslutade intervjun med frågan 
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om vi kunde höra av oss vid ytterligare frågor. Alla intervjuer spelades in för att underlätta 

transkriberingen. Utifrån transkriberingen fann vi sedan de nyckelord som användes vid analysen.  

 

3.8 Operationalisering 

Operationaliseringen syftar till att ge ett bra frågeunderlag till intervjuerna som ska kopplas till den 

studerade teorin. Vi har därför valt att utgå ifrån vårt syfte, valt ut begrepp som litteraturen visar är 

fördelar med social CRM och utifrån dessa arbetat fram intervjufrågor under varje del.  

 

De begrepp vi har valt ut är: kundengagemang, kommunikation/interaktion och kundinsikt. För att 

mäta kundengagemang utgår vi företagens olika värdering av högt kundengagemang genom: 

 ”Gillningar”, delningar och retweets av företagets inlägg 

Kommunikation: 

 Envägs eller tvåvägskommunikation till exempel om företaget använder sociala medier som 

en förlängd reklamplats eller för en dialog 

Kundinsikt:  

 Om och i så fall hur företag använder sig av information från kunden för att ändra ett 

beteende eller en produkt för att bättre kunna tillgodo se ett behov. 

 

Område Delområde Syfte Referenser Intervjufråga 

Introduktionsfrågor - Samla 

grundläggande 

information om 

företaget 

 Vilka sociala medier 

opererar ni på? 

 - Samla 

grundläggande 

information om 

företaget 

 Vilken position har du 

på företaget? 

 - Samla 

grundläggande 

information om 

företaget 

 Hur länge har ni varit 

aktiva på sociala 

medier? 

Kundengagemang Deltagande Undersöka vikten 

av 

kundengagemang 

Baird & 

Parasnis 

(2011); 

1. Vilken tror du är 

den främsta 

anledningen till att 
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som drivkraft 

med avseende på 

deltagande 

Woodcock 

et al. 

(2011) 

kunden väljer att 

besöka er på sociala 

medier? 

 Respons Undersöka vikten 

av 

kundengagemang 

som drivkraft 

med avseende på 

respons 

Malthouse 

et al. 

(2013) 

2. Vad får ni för 

respons på det ni 

publicerar? 

 Deltagande Undersöka vikten 

av 

kundengagemang 

som drivkraft 

med avseende på 

deltagande 

Baird & 

Parasnis 

(2011); 

Woodcock 

et al. 

(2011) 

3. Anser du att sociala 

medier ger en mer 

engagerad och 

deltagande 

konsument? Hur? 

 Affektiv eller 

beräknat 

Undersöka om 

kunden är 

affektiv eller 

beräknad 

Gustafsson

et al. 

(2005) 

4. Anser du att kunden 

är känslomässig 

eller beräknat i sitt 

engagemang 

 Kundlojalitet Undersöka vikten 

av kundlojalitet 

genom sociala 

medier 

Zineldin 

(2006) 

5. På vilket sätt ger 

sociala medier er en 

större förutsättning 

för att erhålla lojala 

kunder? 

 

 Deltagande Undersöka 

förändringen av 

engagemanget 

sen införandet 

 6. På vilket sätt har 

kundengagemanget 

förändrats sen ni 

införde sociala 

medier? 

Kundinsikt Förståelse Undersöka vikten 

av kundinsikt 

som drivkraft 

med avseende på 

Patino et 

al. (2012); 

Sash 

(2012) 

7. Hur ger sociala 

medier er en större 

förståelse för 

kunden? (t.ex. 
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förståelse kundvärde) 

 Feedback Undersöka vikten 

av kundinsikt 

som drivkraft 

med avseende på 

feedback 

Patino et 

al. (2012); 

Quinton 

(2013) 

8. Hur bidrar sociala 

medier till att ni får 

feedback på en 

produkt eller tjänst 

som ni erbjuder? 

 Trender Undersöka 

företagets 

uppfattning om 

social mediers 

kapacitet att 

identifiera 

trender 

Greenberg 

(2010); 

Rodriguez 

et al. 

(2012); 

Patino et 

al. (2012) 

9. På vilket sätt hjälper 

sociala medier er att 

identifiera trender? 

 Feedback Undersöka vikten 

av kundinsikt 

som drivkraft 

med avseende på 

feedback 

Greenberg 

(2010); 

Patino et 

al. (2012); 

Quinton 

(2013) 

10. Använder ni er av 

sociala medier för 

att ta reda på vad 

som skrivs om er? 

Positivt eller 

negativt. 

Interaktion Kontakt Undersöka vikten 

av interaktion 

som drivkraft 

med avseende på 

kontakt 

Reinhold 

& Alt 

(2012); 

Woodcock 

et al. 

(2011) 

11. Hur kommunicerar 

ni med kunder på 

sociala medier? 

 Behov Undersöka vikten 

av interaktion 

som drivkraft 

med avseende på 

behov 

Baird & 

Parasnis 

(2011) 

12. Hur använder ni 

sociala medier för 

att tillgodose 

kundernas behov? 

 Erbjudanden Undersöka 

sociala mediers 

kapacitet att 

kommunicera ut 

Sashi 

(2012); 

Khang et 

al. (2012) 

13. Om ni har ett 

erbjudande/rabatt 

kommunicerar ni 

då ut det på sociala 
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erbjudanden medier? Ger det 

någon effekt? 

 Kundrelationen Undersöka 

sociala mediers 

kapacitet att 

utveckla 

kundrelationen 

 14. Upplever ni att 

sociala medier 

bidrar till 

utvecklandet av 

kundens relation 

till företaget? 

 Kontakt Undersöka 

kommunikatione

ns förändring 

 15. På vilket sätt har 

kommunikationen 

förändrats sen ni 

införde sociala 

medier? 

 

Övriga frågor - Undersöka målet 

med sociala 

medier 

 16. Vad är målet med 

er användning av 

sociala medier 

som 

kommunikationska

nal? 

 

Tabell 2, Intervjufrågor och dess syfte, egen. 

 

3.9 Analysmetod 

För att analysera och skapa en struktur på empirin har vi valt att använda oss av Well-Grounded 

theory som är en förlängning av grundad teori (Philipson, 2013). För oss är syftet att skapa en 

förståelse kring fenomenet social CRM, därför presenterar vi denna analysmetod. Vi har valt att 

använda oss av en deduktiv forskningsansats och Well-Grounded theory har också sin utgångspunkt 

i teorin. Metoden ger också oss möjlighet att på ett strukturerat sätt genomföra och analysera 

intervjuerna. Därför har vi valt att använda oss av denna metod. Syftet med att använda sig av 

grundad teori är att den bidrar till att upptäcka teoretiska förklaringar om särskilda företeelser om 

ett fenomen. Målet med grundad teori är genom mänsklig interaktion undersöka sociala processer 

för att utveckla en teori. Det föreligger svårigheter med att analysera intervjuer eftersom det baseras 

mycket på uppfattningar och känslor, vilka kan vara svåra att mäta (Andersen, Inoue & Walsh, 

2013).  
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Utifrån teorin görs en operationalisering där teman och intervjufrågor skapas. Dessa leder fram till 

det intervjuschema som används vid genomförandet av intervjuerna. När intervjuerna är 

genomförda transkriberas dem och sätts in i en matrix. Varje respondents enskilda svar sorteras in i 

en egen cell för varje fråga. Utifrån detta urskiljs sedan nyckelord ur varje svar. Nyckelorden 

sorteras sedan in i rubriker som används för att hitta mönster. En analys genomförs med 

utgångspunkt ur de identifierade mönstren för att kunna relatera och jämföra med teorin.  

 

Figur 2. Well grounded- theory, Philipson (2013)  

 

3.10 Kritik mot metodval 

Bryman & Bell (2011); Kvale (1997) tar båda upp problemet med att replikera och generalisera en 

kvalitativ undersökning. Det ligger alltid svårigheter att återskapa exakt denna sociala miljö och 

exakt samma intervjuurval som tidigare. Varje kvalitativ undersökning kommer därför att bli 

någorlunda unik. Detta är vi medvetna om men eftersom det är drivkrafter och inte en speciell 

social situation som intervjuobjektet kommer att befinna sig i så kan eventuellt vår undersökning 

vara replikerbar. Vi tror dock att i och med att utvecklingen av social CRM fortsätter kommer 

säkert drivkrafterna att delvis ersättas med nya. Studien som vi genomfört kan vara svår att 

generalisera för att vi har intervjuat företag som opererar på olika marknader vilket innebär att vi 
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endast erhåller ett fåtal exempel från varje marknad. Samma sak gäller när det kommer till att 

”mäta” begreppen eftersom de bygger på subjektiva uppfattningar från respondenterna. Det här 

innebär att det blir svårt att jämföra resultaten från ett företag till ett annat. Eftersom uppfattningen 

av till exempel ett högt kundengagemang kan värderas olika hos olika personer. Konsekvensen av 

detta blir att analysen kommer att bygga på uppfattningar snarare än tydligt mätbara variabler.  

 

Vi valde att göra besöksintervjuer. Det finns en del nackdelar med detta. Den främsta nackdelen är 

den tidigare nämnda intervjuareffekten. Rollerna måste vara tydliga under en intervju för att man 

ska undvika detta. Intervjuareffekten kan leda till att forskaren påverkar respondentens svar och 

även vise versa (Winter 1993 ; Eriksson & Weiderheim-Paul 2011).  

 

Den sista kritiken riktas mot problemet med transparens. Det är ibland svårt för en som läser en 

kvalitativ rapport att förstå hur forskaren kommit fram till det slutsatser som det gjort (Bryman & 

Bell, 2013). För att motverka det kan vi vara tydliga med de val som vi gör, motivera väl, vara 

noggrann med transkriberingen och om någon verkligen vill undersöka vad analysen bygger på 

finns det möjlighet att lämna ut transkriberingen av intervjuerna.  

 

3.11 Kvalitetskriterier 

Eftersom vår undersökning är kvalitativ har vi valt att helt att avstå från begrepp som validitet och 

reliabilitet och istället fokusera på Guba & Lincolns (1994, efter Bryman & Bell, 2013) begrepp: 

trovärdighet och äkthet/autencitet. Den främsta anledningen till att vi valt detta är som Bryman & 

Bell (2013) påvisar är att det vid sociala förhållanden svårt att komma fram till en enda absolut bild 

av verkligheten. 

 

3.11.1 Trovärdighet 

Denzin & Lincoln (2000) tar upp speciellt framtagna kriterier av Guba & Lincon (1994, efter 

Bryman & Bell, 2013) för kvalitativa forskningsmetoder. De tidigare kriterierna valdiditet och 

reliabilitet ersätts med trovärdighet. Den i sin tur består av fyra stycken delkriterier: Tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse. Dessa ska ersätta intern och extern validitet, 

reliabilitet och objektivitet. Bryman & Bell (2013) beskriver dessa fyra delkriterier närmare: 

Tillförlitlighet skapas genom att forskning genomförs korrekt och enligt det regler som finns. Samt 

att forskaren återrapporterar det som denne kommit fram till tillbaka till respondenterna för att 

undvika missförstånd. Som vi tidigare nämnt att vi skulle göra. Överförbarhet är generellt svårt i 

kvalitativa studier. Kontrollvariablerna bidrar till att en viss överförbarhet är möjlig. Pålitligheten i 

vår rapport är viktig. Synsättet ska vara objektivt och det ska vara fullständiga redogörelser som 
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motiveras väl. Konfirmering/bekräftelse är det sista kriteriet. Detta innebär att vi kommer att vara i 

god tro till att respondenten talar sanning i intervjun. När respondenten bidrar med fakta kommer vi 

medvetet att försöka undvika att påverka resultatet genom våra egna värderingar.  

 

För att styrka trovärdigheten använder vi oss av personliga intervjuer. Vi anser att det kommer leda 

till att det finns större sanningsenlighet bakom det som respondenten lägger fram i jämförelse med 

till exempel en enkät där det finns chans att respondenten svarar mindre sanningsenligt.  

 

3.11.2 Äkthet/Autencitet 

Denzin & Lincoln (2000) skriver om Guba & Lincon (1994) andra kriterium. Det handlar om äkthet 

och det delas upp i delkriterier: Rättvis bild, ontologisk- och pedagogisk autencitet, katalytisk- och 

taktiskt autencitet. Rättvis bild innebär att det ska finnas balans. Alla perspektiv, påståenden och 

röster skall lyftas fram rättvist i texten. Alla respondenternas åsikter ska användas respektfullt och i 

enlighet med sanningen. Ontologisk och pedagogisk autencitet är ett kriterium för att i första hand 

bestämma nivån av medvetenhet hos respondenterna men också för att förstå den sociala situationen 

i sammanhanget, främst för att bidra med förståelse för deltagarna. Katalytiska och taktiska 

autencitetskriteriet ställer frågan om forskaren bidragit med lösningar och om det skapats möjlighet 

för respondenten att agera och förändra den situation som denne befinner sig i (Denzin & Lincoln 

2000). För att styrka äktheten i vår rapport har vi fokuserat mycket på att vara objektiv i vår 

bedömning. Vi har gått in med ett neutralt intryck. Alla våra egna värderingar och kunskaper var vi 

tvungna att nollställa för att objektiviteten skulle styrkas. Som tidigare nämnt ska alla 

respondenternas svar ses med olika glasögon för att få en bredare och mer omfattande analys och 

slutsats. Eftersom vi inte undersöker ett företags problem så är det svårt att specificera vilken 

lösning det kommer att ge respondenten.   
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4. Empiri 

Vi kommer här att presentera fakta om de företag vi valt att intervjua samt de kontrollvariabler som 

kan tänkas påverka resultatet. Informationen är baserad på företagens årsredovisningar och det som 

kom fram i empirin. För att öka trovärdigheten kommer företagen att vara anonyma och betecknas 

med F1-F10.  

Företag Respondentens 

befattning 

Antal 

anställ

da 

Omsättning 

år 2013 

(tkr) 

Antal 

följare 

(3/5-2014) 

Antal år 

på sociala 

medier 

F1 Kommunikatör 66 105 826 Facbook 

53209 

Instagram 

6185 

Twitter 

8201 

 

Facebook 

2012 

Instagram 

2009 

Twitter 

2009 

F2 Webbansvarig 185 101 320 Facebook 

1301 

Facebook 

2011 

F3 Vice VD 3 1 947 Facebook 

5682 

Instagram 

102 

Facebook 

2011 

Instagram 

2013 

 

F4 Digital redaktör 40 87 557 Facbook 

5754 

Instagram 

689 

Twitter 

1414 

 

Facebook 

2010 

Instagram 

2013 

Twitter 

2011 

F5 Webbansvarig/ 

webbkommunikatör 

192 108 620 Facebook 

385 

Instagram 

65 

Twitter 

Facebook 

2010 

Instagram 

2013 

Twitter 
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572 2010 

F6 Kommunikations-

chef 

6410 437 800 Facebook 

3917 

Instagram 

856 

Twtter 

232 

Facebook 

2013 

Instagram 

2013 

Twitter 

2013 

F7 

 

Informations-

ansvarig 

231 202 726 

(2012) 

Facebook 

323 

Facebook 

2011 

F8 Ägare 5 4 357 Facebook 

920 

Instagram 

229 

Facebook 

2013 

Instagram 

2013 

F9 Webbansvarig 5 5 768 Facebook 

639 

Instagram 

433 

Twitter 

601 

Facebook 

2012 

Instagram 

2013 

Twitter 

2013 

F10 VD 4 341 Facebook 

830 

Facebook 

2011 

Tabell 3, Sammanställning av intervjuerna, Egen. 

 

4.1 Globala mönster  

Ur tabell 2 kan vi utläsa två globala mönster. Företag 7, 2, 4, 1 och 6 svarar liknande på merparten 

av frågorna. Vi har valt att benämna dessa företag som grupp 1 i tabellen och placerar dem till 

vänster. Företag 8, 9 och 10 svarar även dem liknande på frågorna. Därför placerar vi dem i grupp 2 

längst till höger. Svaren från företag 5 och 3 avvek från grupperna och är därför centralt placerade. 

Vi kunde inte placera dessa företag i något av de andra mönstren.  
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Tabell 4, Globala mönster, egen.  
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4.2 Lokala mönster 

4.2.1 Nyhetsuppdateringar på sociala medier 

Under intervjuerna framkom det att fyra av de tio företagen använder sig av nyhetsuppdateringar i 

sina sociala medier. Ett lokalt mönster som vi kan utläsa ur tabell 4 är att de som använder sig av 

nyhetsuppdateringar även  får många gillningar. Detta lokala mönster visas som ring nummer 3. 

Ring nummer 4 illusterar de företag som inte har nyhetsuppdateringar på sina sociala medier. 

Följden av detta blir att företagen upplever att de erhåller färre gillningar än företag som publicerar 

nyhetsuppdateringar.  

 

 

Tabell 5, Nyhetsuppdateringar på sociala medier kontra inga nyhetuppdateringar, egen 

4.2.2 Sociala medier som en marknadsföringskanal 

Nästa lokala mönster som vi upptäckt är att de fyra företag som använder sig av sociala medier som 

marknadsföringskanal även publicerar information som de vet att kunden efterfrågar. Detta gäller 

både vad kunden vill se på sociala medier och vilken typ av information som efterfrågas. Exempel 

på detta fann vi i intervjuerna med företag 8 och 9 där företagen lärt sig vilken information som 

kunden vill ha och anpassat sig efter det. Ring nummer 6 illustrerar det lokala mönstret.  

 

I ring nummer 5 kan vi utläsa att de sex företag som inte använder sociala medier som en 

marknadsföringskanal utan mer som en plattform för informationsspridning har svårare att 

tillgodose allt som kunden efterfrågar. Ambitionen bland dessa företag är inte alltid att tillgodose 

allt utan sprida information.  

3 

4 
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Tabell 6, Sociala medier som en marknadsföringskanal, egen 

4.2.3 Känslomässigt eller beräknat engagemang  

Ring nummer 7 beskriver att nio företag tror att anledningen till att kunden besöker företagens 

sociala medier är känslomässigt. Endast företag 3 ansåg att kunderna var delvis beräknade i sitt 

engagemang. Mönstret vi kan se här är att känslomässigt engagemang leder till att åtta av företagen 

erhåller feedback från kunden på produkter, tjänster eller organisationen enligt ring 8. Företag 1har 

känslomässigt engagerade kunder men erhåller ändå ingen feedback. Anledningen till det är den 

bransch som företaget verkar i.  

5 

6 
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Tabell 7, Känslomässigt engagemang bidrar till feedback, egen 

4.2.4 Målet med användingen av sociala medier 

På frågan om vad målet med användningen av sociala medier var gavs det blandade svar. Mönstret 

vi kan se i tabell 7 är att endast två av de tio intervjuade företagen uppgav att målet var att öka 

kundnöjdheten. Tre av tio hade som mål att förbättra interaktionen. Utifrån frågan kom vi fram till 

att det finns många olika sätt att arbeta med sociala medier där målen kan skilja sig åt. Företag 2 

uppgav att för dem var det väldigt viktigt med kundnöjdhet och sociala medier ger dem en ny kanal 

för att uppnå detta, både för kunden och för företaget. Företag 7 ansåg att sociala medier ger en 

möjlighet att vara personlig i ett offentligt forum och såg stor potential i att erhålla nöjdare kunder.  

7 

8 
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Tabell 8, Målet med att använda sig av sociala medier, egen 

  

9 
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5. Analys 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse kring hur kundengagemang, kommunikation/interaktion 

och kundinsikt är drivkrafter bakom användningen av social CRM ur ett ledarskapsperspektiv. För 

att underlätta analysarbetet kommer vi att utgå från våra forskningsfrågor som baseras på vår 

teorimodell: 

 Ger social CRM en mer engagerad konsument? 

 Används sociala medier som ett verktyg för att samla information om kunden?  

 Bidrar social CRM till att öka kommunikationen mellan företag och konsumenter? 

 

5.1 Ger social CRM en mer engagerad konsument?  

Eftersom vi valt företag som verkar i olika branscher leder det till att engagemangsnivån varierar. 

Vissa företag får naturligt mer engagerade kunder som till exempel idrottslag. Där är kunden mer 

aktiv och mer engagerad i hur det går för laget och organisationen ser ut. Det är därför ingen 

överraskning att dessa företag erhåller många gillningar, delningar och kommentarer.  Woodcock et 

al. (2011) definierar detta som ett högre engagemang där kunden är mer aktiv i att sprida sina 

synpunker om företaget. En utmaning för de företag som inte har det naturliga engagemanget blir 

att försöka skapa en relation med kunden som går utöver transaktionen (van Doorn et al, 2010). Det 

märktes också under intervjuerna då majoriteten av respondenterna insett detta och arbetar aktivt 

med att utforma sociala medier till en plattform för diskussion. Där skapas en relation mellan 

företaget och kunderna som ger ett mervärde utöver den traditionella relationen.  

 

”Besökarnas interaktion beror på hur stort intresse det är för dem. Det 

finns ingen som delar hejdlöst det vi lägger ut. Det är sånt som 

engagerar som ger bäst respons” 

- Företag 2 

 

Gustafsson et al. (2005) skriver att det finns två olika typer av engagemang, beräknat och affektivt. 

Med beräknat menas att kunden ska erhålla någon form av ekonomisk vinning i interaktionen. Det 

affektiva engagemanget innebär att kunden uttalar sig känslomässigt till eller om företaget. Alla 

respondenter uppgav att de erhöll känslomässigt engagemang från kunderna. Det var endast ett 

företag som hade beräknat engagemang men ansåg även att det fanns en känslomässig respons. 

Anledningen till att samtliga företag erhåller ett känslomässigt engagemang beror enligt oss på dels 

på vilken typ av inlägg som företagen publicerar och dels på vilken typ av företag det är. De företag 

vi har intervjuat har främst använt sociala medier som ett verktyg för att skapa en 
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tvåvägskommunikation med kunden och det är anledningen till att alla utom en endast erhåller 

känslomässigt engagemang. När det kommer till företag 3 som delvis hade ett beräknat engagemang 

var att ta del av tävlingar den främsta anledningen till varför kunden valde besöka dem. Då blir 

engagemanget mer beräknat genom att det finns en ekonomisk vinning för kunden. I Sashis (2012) 

modell, kundengagemangscykeln (figur 1), beskrivs att om en kund har beräknat engagemang 

kommer det att leda till högre kundlojalitet och varaktiga relationer med säljaren. Företag 3 

upplever att de är dem lojala kunderna som kommenterar på sociala medier och deltar i tävlingar.  

 

”När vi har gilla och dela-tävlingar så blir engagemanget väldigt högt. 

För då vet dem att det finns en chans att de får ut någonting av det”  

– Företag 3 

 

Majoriteten av respondenterna upplever en skillnad i kundengagemanget sedan de införde social 

CRM. En upptäckt vi gjorde var att de företag som hade en utarbetad strategi vid implementeringen 

av social CRM har upplevt en större skillnad i kundengagemanget gentemot dem som bara hakade 

på en trend. Greenberg (2010) anser att det uppstår ett gap mellan vad företagen ger sina kunder i 

form av information och vad kunderna vill ha. Vi anser att om företaget har en väl utformad strategi 

för vad som ska uppnås med social CRM har företaget lättare att tillgodose kundens behov. 

Företagen som hade en strategi upplevde att engagemanget blivit högre genom ökad respons, 

diskussion och kommunikation mellan företagen och kunderna. Företagen som bara hakade på 

trenden hade till en början svårare att se en skillnad men har med tiden upplevt en förändring.  

 

”Förr tror jag att det var mer informativt, som en hemsida, men nu är 

det väldigt kommunikativt. Att man har en dialog hela tiden. Jag tror 

att det gått från informativt till kommunikativt.” 

-Företag 1 

 

Ur tabell 4 kunde vi utläsa ett lokalt mönster där nyhetsuppdateringar från företagen skapar god 

respons med många gillningar och delningar. Det här bidrar till att öka kundengagemanget mot 

företaget. Malthouse et al. (2013) styrker detta genom att säga att ett enkelt gilla är en viktig del i att 

erhålla kundengagemang då kundens aktivitet även kan ses av vänner och på så sätt spridas vidare. 

Det vi kan utläsa ur mönstret är att om företaget vill på ett enkelt sätt skapa ett engagemang för sitt 

varumärke är att det är viktigt att ha vetskap vad som ger god respons.  
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”…det går att nå en stor grupp snabbt om ämnet är intressant” 

- Företag 6 

 

Två av de intervjuade företagen försöker att dra nytta av den högsta engagemangsnivån som innebär 

att företagen hittar och använder sig av goda ambassadörer. Malthouse et al. (2013) skriver att ett 

sätt att stärka sitt varumärke är att identifiera och börja samarbeta med goda ambassadörer som 

författar sina egna inlägg och skriver recensioner om företaget. Företag 5 berättar att de strävar efter 

att erhålla goda ambassadörer och ser sociala medier en möjlighet att identifiera och nyttja dem. 

Företag 5 anser för att det ska fungera måste det finnas någon slags belöning för den goda 

ambassadören. De åtta företag som inte arbetar med att identifiera goda ambassadörer anser vi ha en 

utvecklingspotential inom detta område. Företag måste alltid hitta sätt att utveckla och förlänga sitt 

varumärke. Vi tror att arbeta med goda ambassadörer på sociala medier är ett sätt som kan skapa 

detta.  

”Det finns ett stort fokus inom många organisationer att man bara 

stirrar på dem som är utanför, som inte är lojala kunder. Fokus blir att 

försöka locka in dem. Kan vi inte resonera tvärtom, ska vi inte lägga 

mest krut på dem som faktiskt vill vara här. Då tror jag att dem i sin 

tur kan generera fler.” 

-Företag 6 

 

5.2 Används sociala medier som ett verktyg för att samla information om kunden? 

Patino et al. (2012) skriver att företag är intresserade av information om sina kunder. Sociala medier 

ger ett nytt billigt verktyg till att ta reda på den informationen. Åtta av de tio intervjuade företagen 

arbetar med sociala medier som ett verktyg för kundinsikt i olika utsträckning. Några företag 

arbetar rent manuellt med att scanna av kommentatorsfält och sociala plattformar. Ett fåtal använder 

sig av datorprogram som scannar av allt som skrivs om företaget för att sedan sätta det i ett 

perspektiv och värdera om det är värt att följa upp. Majoriteten av företagen får synpunker och 

frågor via sociala medier. Branthwaite & Patterson (2011) skriver att en av de huvudsakliga 

fördelarna med SMM (Social Media Monitoring) är att fånga upp kommentarer och åsikter från 

konsumenter. Därför kan vi dra slutsatsen att de flesta företag har någon form av SMM fast dem 

kanske inte uttalat arbetar med det. Att läsa igenom kommentatorsfält och bloggar med mera är en 

form av bevakning även fast det inte sker i strukturerad form.  
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”Sociala medier är ett verktyg för att känna av vad som sägs runt 

omkring oss. Vi lägger ner tid varje dag på att se hur allt rör sig och 

vad som sägs”. 

-Företag 1 

 

Sociala medier är även ett verktyg för att ta reda på vad kunden förväntar sig av företaget. Både när 

det kommer till vilken information som ska publiceras och vad kunden vill se på sociala medier 

(Patino et al., 2012). Fyra av företagen känner av vilken information kunden vill ha. Gemensamt för 

dessa fyra företag är att de erhåller informationen från antingen kommentarer eller erfarenheter av 

vilka typer av inlägg som tidigare publicerats. Från kommentarerna kan företaget dra slutsatser om 

saker som skrivs, positivt eller negativt. Utifrån kommentarerna anpassar företagen sin information 

och sina inlägg för att tillgodose det kunden värderar. När det kommer till erfarenheter av tidigare 

inlägg märker företagen vilka inlägg som genererar många gillningar, delningar och kommentarer 

och försöker att återkomma med liknande inlägg. I tabell 5 visar det lokala mönstret att de företag 

som använder sociala medier främst som en marknadsföringskanal publicerar information som 

kunden efterfrågar. I kontrast till detta uppger respondenterna som använder sociala medier som en 

kanal för informationsspridning att de inte kan tillgodose allt som kunden vill se. En slutsats som vi 

kan dra av detta är att det ibland kan vara nödvändigt att inte tillgodose allt som kunden vill se. I en 

del fall kan det handla om sekretessbelagda uppgifter som inte får publiceras offentligt. I andra fall 

kan det handla om att företag vill vara unik och bara publicera information som de själva anser att 

kunden behöver.  

 

”Man kan se tendenser till när folk reagerar. Detta kan användas till att 

antingen förkasta eller förstärka de egna idéer som vi har. Vi använder 

oss av den informationen när vi publicerar nya inlägg”. 

-Företag 7 

 

När det kommer till att identifiera nya trender kan social CRM och sociala medier vara ett verktyg 

för att upptäcka dem. Rodriguez et al. (2012) påvisar detta och menar att det går att utnyttja både 

inom existerande marknaden men även vid introduktion på nya marknader. Vid intervjuerna 

framkom det att sex företag inte använder sig av sociala medier på det sättet. Tre företag använde 

sig av kundinsikt för att skapa idéer om kommande trender. Att så få företag arbetar med social 

CRM för att identifiera trender tror vi beror på dels att marknaden dessa företag opererar på inte är 

känsliga för nya trender. Företagen behöver inte vara hänga med på det absolut senaste för att vara 

framgångsrika. Sociala medier är inte bara ett verktyg för att följa företagets egna kunder utan kan 
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också användas för att följa andra företag som opererar inom samma bransch. Informationen som 

sprids kan därför användas på liknande sätt.  

 

”… checka av vad som händer i branschen” 

- Företag 5 

 

Patino et al. (2012) skriver att ta reda på vad kunder säger om en viss produkt eller tjänst och 

använda sig av den informationen kan leda till en ökad försäljning. Företagen som vi har intervjuat 

uppger alla utom en att de erhåller feedback från sina kunder genom sociala medier. Hur företagen 

använder sig av feedbacken varierar. Endast ett fåtal respondenter tar till sig av feedback och 

använder informationen till att förändra en produkt eller tjänst. Grunden till det anser vi skulle 

kunna vara att de flesta företag uppgav att det inte fanns någon strategi förankrad i användandet av 

sociala medier. Därför tror vi att det är svårt att ta till sig av den feedback som kommer in eftersom 

det inte finns några rutiner på hur det ska genomföras.  

 

”Vi låter ingenting flyta vidare utan vi vill gärna styra, förklara och 

förtydliga allting”.  

-Företag 1 

 

5.3 Bidrar social CRM till att öka kommunikationen mellan företag och konsumenter? 

Khang et al. (2012) skriver att social CRM har öppnat nya möjligheter för företag att erhålla en 

tvåvägskommunikation. Det här beror på att det finns en transparens i kommunikation mellan 

företag och kunder. Det var någonting som vi märkte under intervjuerna. Respondenterna berättade 

att den förändringen som de upptäckt var att de erhållit en bättre tvåvägskommunikation. Tidigare 

var det krångligare för kunden att kontakta företaget. Det krävdes att kunden skickade mejl eller 

ringde in för att få svar på sina frågor. Idag är det lättare då kunden kan göra det var den än befinner 

sig eftersom vi hela tiden är uppkopplade. Företagen har även märkt att de får synpunkter från en ny 

målgrupp som varken mejlade eller ringde in tidigare. Nu har de fått en plattform för att vädra sina 

åsikter. Företag 2 nämner även en annan förändring som innebär att sociala medier blir en 

diskussionsplattform som inte bara existerar mellan kunden och företaget utan även mellan kunder. 

Kunderna ges en möjlighet att sätta sin åsikt i ett sammanhang som blir öppet för andra att 

kommentera. Många företag uppger problem med att hinna med att svara på alla inlägg och 

kommentarer som läggs upp på sociala medier. Tikkanen et al. (2009) skriver att en förutsättning 

för att samspelet mellan kunder och företag ska leverera värde är att interaktionen måste ske i 

realtid. Vi tror därför att nästa steg i relationsutvecklingen mellan kunden och företaget blir att 
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företagen erbjuder en plattform för diskussion där kunderna själva får ta initiativet att diskutera med 

varandra och där företagen svarar när det behövs.  

 

”Interaktion mellan besökarna hjälper till att öka förståelse och 

kunskap och även sätta ditt eget problem i ett sammanhang. Just att 

det får ett diskussionsforum där man kan diskutera med andra 

människor som inte bara är dina vänner, bekanta eller grannar”. 

- Företag 2 

 

Att kommunicera ut erbjudande och rabatter på sociala medier var någonting som sju av tio företag 

arbetade aktivt med. Av dessa sju företag ansåg fem företag att det gav resultat och att sociala 

medier är en bra kanal att kommunicera ut erbjudanden på. Även Khang et al. (2012) är inne på 

samma linje när de skriver att det kan ge stor effekt som företag att publicera och sprida sina 

kampanjer och rabatter på sociala medier. Två av de intervjuade företagen ansåg att det gav lite 

eller ingen effekt. Företag 4 uppgav att det inte fungerade bra utan att de hellre använde sin hemsida 

för erbjudanden. Företag 4 ansåg att det syns bättre att lägga ut det på hemsidan än på exempelvis 

Facebook då det försvinner i folks flöden. I det här fallet med företag 4 tror vi att är ett undantag då 

de har en väletablerad hemsida som folk dagligen besöker och blir en annonsplats i sig med fler 

besökare än de har på sociala medier.  

 

”Just nu har vi ett erbjudande där man betalar för en och två får flyga. 

Det erbjudandet kommuniceras bara ut på Facebook. Vi har fått 

jättemycket fler bokningar och märkt stor skillnad”. 

-Företag 10 

 

Acker et al. (2011) skriver att en framgångsrik social CRM karaktäriseras av en strategi som 

genomsyrar hela företaget. Majoriteten av respondenterna berättade att vid implementeringen av 

social CRM fanns det inga mål, riktlinjer eller strategier för detta område. Vi tror att detta kom till 

följd av att sociala medier introducerades och växte snabbt vilket medförde att många företag inte 

ville hamna på efterkälken och gick med bara för att det var en plattform företaget skulle befinna 

sig på. Därför fanns inga utarbetade strategier med vad företaget skulle göra, hur det skulle göras 

och varför det skulle genomföras.  
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”I början var det nog främst att vi skulle vara där och synas. 

Marknadsföringsmöjligheten upptäckte vi på senare tid”. 

- Företag 3 
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att skapa förståelse för kring hur kundengagemang, 

kommunikation/interaktion och kundinsikt är drivkrafter bakom användningen av social CRM ur ett 

ledarskapsperspektiv. Våra resultat tyder på att alla de identifierade fördelarna är drivkrafter till att 

använda social CRM. Drivkrafterna används av företagen i olika utsträckning och olika syften. 

Kundinsikt används mer omedvetet av företagen men alla påpekar att det är en viktig del i arbetet 

med sociala medier. När det kommer till kundengagemang och kommunikation finns det en mer 

medvetet och uppenbart arbete. Det är även lättare att mäta dessa drivkrafter som till exempel 

antalet gillningar, delningar och kommentarer.  

 

Vi tror att eftersom i de flesta fall inte finns någon medveten strategi med användningen av social 

CRM kan företag luras att tro att de har en framgångsrik användning av sociala medier bara för att 

de erhåller många gillningar och kommentarer. Detta märks tydligt om vi ställer kundinsikt i 

förhållande till kommunikation och kundengagemang. I de två sistnämnda krävs det egentligen 

ingen större eftertanke från företagen för att erhålla någon form av kommunikation eller 

engagemang. När det kommer till kundinsikt krävs det en bättre struktur för att kunna ta hand om 

den information som finns att tillgå. Det anser vi är en av anledningarna till att företag anser att 

kundinsikt är viktigt men det finns ingen som arbetar aktivt och stukturerat med det.  

 

Vi vill avsluta med att återkoppla till den artikel som gjorde oss intresserade av ämnet. I Dagens 

Nyheter (2014-05-08) stor det att ”Sociala medier är ett framgångsverktyg för företagen. De företag 

som omfamnar sociala verktyg kommer att växa snabbare än de som struntar i dem. Det uttrycker 

tusentals chefer i en färsk undersökning”. Efter avslutad studie håller vi helt med i detta resonemang 

och med de drivkrafter vi fått fram förstärks detta ytterligare. Vi vill dock poängtera att vi tror för 

att skapa en framgångsrik social CRM krävs det att implementeringen har en tydlig plan och 

struktur. 

 

6.1 Kritik och förslag på fortsatt forskning 

Då vi genomfört en kvalitativ studie med inriktning på ledarskapsperspektivet skulle forskningen 

kunna genomföras parallellt med en kvantitativ studie på företagets kunder och ställa dessa mot 

varandra. Vi har valt att inte använda oss av företag i och samma bransch skulle det vara intressant 

att göra samma studie på det sättet. Vi tycker även att det skulle vara intressant att se hur resultatet 

skulle påverkas av en studie i en större stad med större företag. I vår studie valde vi att begränsa oss 

till tre fördelar med social CRM. Vi föreslår att kundlojalitet skulle kunna vara en fördel att 

undersöka närmare. En annan aspekt som framkommit är det faktum att social CRM fortfarande 
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fungerar som en masskommunikationskanal. Det visar sig tydligt genom att kundinsikt är det 

verktyg som används minst flitigt. Med all informations som finns att tillgå på sociala medier är det 

förvånande. Detta faktum vore även intressant att studera. social CRM och sociala medier är ett 

relativt nytt begrepp i forskningen och ett begrepp som förändras och utvecklas i takt med den 

teknologiska utvecklingen. Därför skulle vi vilja förorda att undersöka om det tillkommit ytterligare 

drivkrafter till att arbeta med social CRM.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervjuschema 

Namn: 

Position på företaget:  

Företagets sociala medier:  

När införde ni sociala medier:  

Kundengagemang 

1. Vad tror du är den främsta anledningen till att kunden väljer att besöka er på sociala medier? 

2. Vad får ni för respons på det ni publicerar på sociala medier? Ge exempel 

3. Hur tror du att sociala medier bidrar till en mer engagerad och deltagande konsument?  

4. Anser du att kunden är känslomässigt eller beräknat i sitt engagemang? ( Förklara beräknad) 

(Vad vill kunden ha ut?)  

5. På vilket sätt ger sociala medier er en större förutsättning för att erhålla lojala kunder? 

(bidrar)  

6. På vilket sätt har kundengagemanget förändrats sen ni införde sociala medier? 

Kundinsikt  

7. Hur ger sociala medier er större förståelse för kunden? Till exempel vad kunden värderar.  

8. Hur bidrar sociala medier till att ni får feedback på en produkt eller tjänst som ni erbjuder?  

9. På vilket sätt hjälper sociala medier er att identifiera nya trender? 

10. Använder ni er av sociala medier ta reda på vad som skrivs om er? Positivt eller negativt?  

Interaktion 

11. Hur kommunicerar ni med kunder på sociala medier?  

12. Om ni har ett erbjudande/rabatt kommunicerar ni då ut det på sociala medier? Ger det någon 

effekt?  

13. Hur upplever ni att sociala medier bidrar till utvecklandet av kundens relation till företaget? 

14. På vilket sätt har kommunikationen förändrats sen ni införde sociala medier? 

Övriga frågor 

15. Vad är målet med er användning av sociala medier som kommunikationskanal? 

16. Kan ni se någon relation mellan sociala medier och lönsamheten? Hur?  


