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Sammanfattning 

Titel: CRM genom sociala medier 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Johannes Högnelid och Robert Svensson 

 

Handledare: Akmal Hyder 

 

Datum: 2016-Juni 

 

Syfte: Studien syftar till att öka förståelsen för hur företag använder sociala medier för att 

arbeta med CRM. 

 

Metod: Uppsatsen använder en kvalitativ metod som innehåller tio semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna utfördes på nio företag som tillämpar sociala medier i sin verksamhet. 

Ur data har vi kommit fram till ett antal teman som vi sedan analyserat och kopplat till 

tidigare forskning.  

 

Resultat och slutsats: Sociala medier är ett användbart verktyg för arbetet med CRM hos de 

företag vi studerat. Det vi har funnit är att sociala medier underlättar arbetet med CRM. 

Studien visar att sociala medier bidrar med flera fördelar som snabbhet, möjlighet till 

feedback, personlig kontakt och ökad interaktion till företag. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning kan syfta till att öka förståelsen för 

kostnaden för användningen av olika sociala medier jämfört med fördelar företag kan uppnå. 

Detta kan göras genom fler intervjuer i olika branscher. Vidare forskning om hur företag 

påverkas av att ständigt vara kontaktbara och att förväntas återkoppla till kund. Detta kan 

studeras med hjälp av intervjuer på större antal företagare.  

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar med ökad förståelse för hur företag använder sociala 

medier för att arbeta med CRM. Uppsatsen bidrar med ökad förståelse för varför företag 

arbetar med sociala medier och vilken inverkan det har på CRM. Studien visar att mer 

undersökning kring sociala medier behövs för att fler företag ska använda och utveckla sitt 

användande av sociala medier.  

Nyckelord: Sociala medier, CRM, relationer, interaktion, kundrelationer  
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Abstract 

Title: CRM through social media 

 

Level: Final assignment for bachelor degree in business administration.  

 

Author: Johannes Högnelid and Robert Svensson 

 

Supervisor: Akmal Hyder 

 

Date: 2016-June 

 

Aim: The aim of this study is to increase the understanding of how firms use social media in 

their work with CRM.  

 

Method: To conduct this study a qualitative method has been used. 10 semi-structured 

interviews constitute the primary data. The interviews were conducted on nine companies 

which consistently use social media. In our data we identified themes that we have anlyzed 

and conected to previous research.   

 

Result and conclusion: In our interviews we found that social media is a useful tool in 

working with CRM. The findings show that social media facilitate the work with CRM. The 

study further shows that social media offers several advantages including readiness, 

possibility of getting feedback, personal contact and increased interaction.  

 

Suggestions for future research: Further research should aim to increase the understanding 

of the cost of using social media compared with the advantages. The research should be 

qualtitative in order to gain deeper undertanding. Further qualitative research on how 

companies react on always being available and expected to answer customers to gain deeper 

understanding. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes to a better understanding of how firms use 

sociala media in their work with CRM. This research provides a better idea on how 

companies work with social media and how it affects CRM. This study further identifies the 

importance in this area requiring more research on the use of social media.   

 

Keywords: Social media, CRM, relations, interaction, customer relations. 
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1. Inledning 
 

Hantera och skapa kundrelationer, känt som CRM (customer relationship management), är ett 

uppmärksammat ämne inom både akademin och industrin (Awasthi & Sangle, 2012). CRM 

syftar till att vårda kundrelationer och hantera dessa för att skapa mervärde för kunden (Wang, 

Cavusoglu & Deng, 2015). Förståelse för hur arbetet med CRM går till är idag enligt 

forskningen begränsad, trots att samma forskning ser potentiella fördelar med CRM arbetet 

(Pedron, Picoto, Dhillon & Calderia, 2016; Awasthi & Sangle, 2012). CRM ger möjligheten 

att skapa nya potentiella kunder och maximera kundvärdet hos befintliga (Awasthi & Sangle, 

2012; Ngai, Xiu & Chau, 2009). Enligt forskare blir arbetet med CRM viktigare för företag 

som vill konkurrera på marknaden (Wilson, 2006). Gummesson (2004) menar att CRM ska 

vara en strategi för att skapa kundvärde och leda till förstärkta kundrelationer. Forskningen 

kring CRM är utbredd, men det finns fortfarande frågetecken kring vilka strategier som 

fungerar bäst (Pedron et al., 2016).  

 

CRM kopplas ihop med sociala medier då forskare ser att arbetet med CRM kan bli 

effektivare om det förflyttas till internet (Harrigan & Miles, 2014). Det finns olika 

anledningar till det. Pedron et al. (2016) menar att det är på grund av den teknologiska 

utvecklingen och nya möjligheter som uppmärksammas. En annan anledning till att företag 

bedriver en CRM strategi genom sociala medier är för att kunderna vill integrera med företag 

via sociala medier (Veldeman, Van Praet, & Mechant, 2015; Sisko & Lipiäinen, 2015; 

Habibi, Hamilton, Valos & Callaghan, 2015). Enligt Stephen (2016) kan en anledning till 

förflyttningen vara att miljarder människor använder sociala medier dagligen vilket ger 

företag nya möjligheter att integrera och hantera kunder.   

 

Enligt Harrigan och Miles (2014) så bildar CRM och sociala medier en synergi vilket även det 

kan ses som en anledning till varför arbetet förflyttas. Vidare påstår Harrigan och Miles 

(2014) att sociala medier blir ett verktyg i arbetet med CRM som kan generera 

konkurrensfördelar. Här belyser forskningen att CRM och sociala medier med fördel kan 

användas tillsammans för ett effektivare arbete. Choudhurry och Harrigan (2014) och Rapp 

och Panagopoulos (2012) menar att CRM genom sociala medier bidrar till större engagemang 

och interaktion med kunden vilket påverkar relationen. Större engagemang och interaktion 

berör även Agnihotri, Kothandaraman, Kashyap och Singh (2012) och menar att det påverkar 
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kundvärdet. Här resonerar forskningen att det ökade kundvärdet blir en konkurrensfördel och 

en anledning till varför företag använder sig av sociala medier som verktyg för CRM. 

 

Som ovan beskrivet bildar CRM och sociala medier en synergi. Det finns emellertid forskning 

som är kritisk. Pedron et al. (2016) uppmanar företagare att vara försiktiga och inte för hastiga 

med att skapa och initiera en strategi på sociala medier då ämnet är outforskat. Det Pedron et 

al. (2016) påstår kan kopplas till forskning av Agnihotri et al. (2012) som också belyser 

osäkerheten kring CRM arbetet genom sociala medier. Agnihotri et al. (2012) och Sisko och 

Lipiäinen (2015) förklarar fortsättningsvis att företag behöver mer kunskap om hur sociala 

medier kan vara ett verktyg i arbetet med relationer.  

 

Sisko och Lipiäinen (2015) är en mer kritisk vad gäller förhållandet mellan CRM och sociala 

medier. Enligt Sisko och Lipiäinen (2015) kan sociala medier som verktyg endast användas 

till att öka medvetenheten och inte för att hantera eller skapa relationer. Anledningen till 

kritiken är Veldeman et al. (2015) och Sisko och Lipiäinen (2015) eniga om då forskarna 

menar att motvilligheten grundar sig i den begränsade kunskapen. Här uppenbarar sig 

motstridigheter i forskningen då Lacka och Chong (2016) påstår att sociala medier har 

egenskaper som kan utveckla kundrelationen. Vidare menar forskningen att sociala medier är 

ett erkänt verktyg i syfte att bygga relationer med kunder, men att det saknas förståelse för hur 

och varför företag använder dem (Agnihotri et al., 2012; Valos, Casidy, Habibi, Driesener & 

Maplestone, 2016).   

 

Vi ser att det finns osäkerhet angående vilken effekt sociala medier har på relationen till 

kunden. Flera av forskarna beskriver att relationen går att påverka, men hur och varför 

relationen förändras är fortsatt okänt. Det är följaktligen angeläget att öka förståelsen för hur 

dessa fungerar tillsammans då CRM är ett centralt ämne (Pedron et al., 2016) hos företagen 

och tillväxten av sociala medier fortsätter (Stephen, 2016). Med detta som bakgrund vill vi 

försöka öka förståelsen för hur sociala medier kan bli ett verktyg i arbetet med CRM. 

1.1 Syfte 

Studien syftar till att öka förståelsen för hur företag använder sociala medier för att arbeta 

med CRM.  
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1.2 Forskningsfrågor 

För att uppfylla ovanstående syfte ska följande forskningsfrågor besvaras i denna studie. 

 

 Hur hanterar företag relationer med hjälp av sociala medier?  

 

 Hur skapar företag relationer med hjälp av sociala medier? 

 

 Hur ökar företag kundvärdet med hjälp av sociala medier? 

 

1.3 Avgränsningar 

En av avgränsningarna som vi har gjort i studien är att vi har valt att vända oss till företag som 

aktivt och öppet använder sociala medier. Detta för att försäkra oss om att information som 

delges är relevant för studien. Vi vill även vara säkra på att företagen använder metoder och 

strategier som delgivits under intervjuerna. Detta ska ge ökad förståelse för hur sociala medier 

som verktyg används i arbetet med CRM. 

1.4 Disposition 

Inledning 

I detta kapitel kommer vi ge en inledning till arbetet och belysa den problematisering som 

finns med CRM genom sociala medier. Därefter kommer vårt syfte med uppsatsen och de 

avgränsningar vi gjort.  

 

Teori 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om CRM, verktyget sociala medier och 

kopplingen mellan CRM och sociala medier. Vi avslutar kapitlet med en sammanfattande 

modell.  

 

Metod 

I detta kapitel förklarar vi vilken metod vi använt oss av och varför. Vi beskriver hur vi samlat 

och analyserat data. Kapitlet tar även upp kvalitetskriterier och kritik gällande vald metod.  
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Empiri 

I detta kapitel redogör vi för data vi samlat in vid intervjutillfällena. Empirin presenteras 

under tre rubriker som alla är kopplade till forskningsfrågorna. Under rubrikerna har relevant 

data som svarar på syftet sorterats in.   

 

Analys 

I detta kapitel analyseras data genom en tematiskanalys där fyra teman redovisas. Dessa 

teman bidrar alla till förståelse för syfte och forskningsfrågor. Analysen sammanfattas av en 

modell som binder ihop tidigare forskning och det vi har kommit fram till. 

 

Slutliga kommentarer 

I detta kapitel presenteras uppsatsens bidrag samt hur vi besvarat syfte och forskningsfrågor. 

Avslutningsvis så ger vi förslag på vidare forskning inom ämnet. 
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2. Teoretisk Referensram  

 

I detta kapitel diskuteras teorin som vi har som bakgrund till uppsatsen. Vi har tagit upp 

relevant forskning i ämnet som kommer ligga till grund i vår studie. Vi har valt att dela in den 

teoretiska referensramen i tre delar. Först går vi igenom CRM och vad begreppet syftar till. 

Del två belyser forskning om verktyget sociala medier, dels som begrepp men även hur 

företag idag arbetar med sociala medier. För att avsluta teorin framställer vi vad forskning 

tar upp gällande CRM genom sociala medier, vad det innebär och hur CRM genom sociala 

medier kan påverka företags kundrelationer.  

 

2.1 CRM 

Gummesson definierar CRM (2004, s. 137): “CRM is the values and strategies of relationship 

marketing - with particular emphasis on customer relationships - turned into practical 

application”. 

 

Forskning visar att CRM har blivit ett aktuellt område inom marknadsföring och företag 

arbetar med CRM för att hantera och skapa relationer (Wilson, 2006; Habibi et al. 2015). 

Wilson (2006) beskriver att företag med hjälp av förbättrade datorer och mer avancerade 

system skapar, organiserar, bearbetar och analyserar data på ett nytt sätt som tidigare var en 

omöjlig tanke. Intresset för CRM har succesivt ökat i och med de nya sätten att bearbeta data 

(Habibi et al. 2015).  

 

Wang et al. (2015) påstår att CRM handlar om hur företaget bygger sina relationer med 

kunder och hur de hanterar relationer som skapas. Vidare menar Wang et al. (2015) att arbeta 

aktivt med CRM ökar kvalitén på företagets relationer och förlänger även dessa. Om företag 

lyckas med att skapa långsiktiga relationer menar Wilson (2006) och Wang et al. (2015) att 

konkurrensfördelar kan uppnås. Genom att arbeta med CRM menar Wang et al. (2015) att 

företagen kan få kunder över en livstid vilket påverkar företags kostnader. Företag har 

upptäckt det är betydelsefullt att vårda nuvarande relationer, det kan vara upp till tjugofem 

gånger kostsammare att starta nya relationer än att behålla en befintlig relation (Wilson, 

2006). 
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Harrigan och Miles (2014) är inne på samma linje som forskarna ovan och anser att syftet 

med ett bra CRM arbete handlar om att skapa långsiktiga relationer tillsammans med sina 

kunder. Enligt Harrigan och Miles (2014) så kan CRM vara ett fördelaktigt sätt att konkurrera 

med mindre resurser då CRM handlar om att hantera relationer till kunder.  

 

CRM handlar enligt Gummesson (2004) att identifiera en strategi och en metod för att arbeta 

med befintliga och nya relationer. Vidare anser Trainor (2012) att arbetet med CRM handlar 

om att skapa ett kundvärde som gör att kunder anser att de får något mer än en produkt eller 

tjänst. Trainor (2012) menar att dagens kunder vill agera tillsammans med företagen och vara 

aktiva i den relation de har tillsammans vilket gör att CRM arbetet blir viktigt i företags 

utveckling och framgång.  

 

Richard, Thirkell och Huff (2007) har liknande syn vad gäller framgång då de påstår att CRM 

och det arbete företag gör med CRM till stor del kan påverka företags framgång. Vidare 

menar Richard et al. (2007) att till grund för CRM arbetet ligger företagets 

marknadsorientering. Enligt Richard et al. (2007) så har företag med en bra 

marknadsorientering större chans att lyckas med CRM arbetet.  

 

Vargo och Lusch (2004) beskriver också hur viktigt det är att inneha kunskap om 

organisationen och marknaden. Kohil och Jaworski (1990) uppmärksammar att företag med 

en god marknadsförståelse tenderar att vara framgångsrika, de skriver att; “general 

organizations that develop market intelligence and respond to it are likely to perform better 

and have more satisfied customers and employees then ones that do not” (s. 16). Agnihotri et 

al. (2012) understryker att framstå som experter på sin marknad är grundläggande för 

framgång i hanteringen av relationer. 

 

Slater, Olson och Hult (2010) är även de inne på betydelsen av att inse sin organisations 

kapacitet. Slater et al. (2010) beskriver att en välanpassad strategi är ett fundament för att vara 

konkurrenskraftig, det gynnar även hållbarheten i konkurrensfördelen. Det är svårare för 

andra konkurrenter att återskapa en process som sker inom företaget än vad det är att imitera 

en speciell försäljningsteknik, teknologi, eller replikera ett set av produktegenskaper (Slater et 

al., 2010).  Kotler och Levy (1969)  beskriver att konsten och vetenskapen att utveckla sin 

marknadsföring har i många företag större fokus än både produkten och marknaden vilket ger 

förståelse för betydelsen av ett CRM arbete.  
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2.2 Sociala medier 

2.2.1 Ökad användning av sociala medier 

Sociala medier är ett verktyg som idag används av flera aktörer och som fortsätter att sprida 

sig till allt fler (Kumar, Bezawada, Rishika, Janakiraman & Kannan, 2016; Brocato, White, 

Bartkus & Brocato, 2015: Valos et al., 2016). Modern teknik och sociala medier beskrivs 

revolutionera marknadsföring, datainsamling och metoder för analys (Spiller & Tuten, 2015).  

Brocato et al. (2015) hänvisar till Rapp, Skinner, Grewal och Hughes (2013) som i sin studie 

belyser användningen av sociala medier i amerikanska och europeiska företag. Den 

forskningen visar att 88 % av företagen som deltog har börjat initiera en 

marknadsföringsstrategi som kommer innebära en närvaro på sociala medier, samtidigt som 

42 % av företagen uppgav att sociala medier till fullo hade integrerats med marknadsstrategin 

(Rapp et al., 2013).  

Flera tecken på att sociala medier växer i företagssektorn återkommer. Smith, Blazovich och 

Smith (2013) fann i sin forskning att över 80 % av företagen som deltog använder sig av 

verktyget sociala medier, där majoriteten av det som publicerades skedde genom tre utvalda 

medier. I Smith’s et al. (2013) studie uppmärksammas även att cirka 70 % av företagen 

använder sig av Twitter och Facebook som primärt socialt medie. Brocato et al. (2015) menar 

att den ökade spridningen och acceptansen av sociala medier naturligt borde ses som ett 

incitament för företagen att integrera sociala medier i marknadsföringen. Detta skift med 

företag som ansluter till den digitala marknaden kommer med efterföljder menar Rapp et al. 

(2013) och beskriver att företagens marknadslandskap och hur kommunikation med kunder i 

fortsättningen kommer att förändras. 

2.2.2 Definition av Sociala medier 

Trenden att ansluta sig ökar, men vad exakt är det företagen ansluter sig till, vad säger 

forskningen om definitionen på sociala medier? Det finns olika definitioner och flera har 

liknande, om inte samma betydelse. En av dessa förmedlas av Muños och Wood (2015, s.88) 

och lyder: “the online means of communication, conveyance, collaboration, and cultivation 

among interconnected and interdependent networks of people, communities, and 

organizations enhanced by technological capabilities and mobility”  
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Muños och Wood (2015) följer upp med att utveckla definitionen. Forskarna argumenterar för 

att sociala medier inte endast ska identifieras som ett instrumentellt verktyg i skapandet och 

underhållningen av interpersonella relationer. Det ska fungera och tjäna som ett verktyg för 

att anknyta och engagera kunden i företaget (Muños & Wood, 2015).  

Valos et al. (2016, s. 21) syn på sociala medier är liknande, deras definition på sociala medier 

är:“a group of internet-based applications that build on the ideological and technological 

foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of user generated content” 

I detta sammanhang nämns även några konkreta plattformar, Valos et al. (2016) anger; 

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube och kundforum, som exempel på sociala 

medier. Web 2.0, nämnt i Valos et al. (2016) förklaring, är en term som ofta används när 

sociala medier ska definieras. Kaplan och Haenlein (2010) menar att Web 2.0 är ett nytt sätt 

för utvecklare och slutanvändare att utnyttja internet. Det beskrivs av Kaplan och Haenlein 

(2010) som en plattform där innehåll inte bara skapas och publiceras av en individ, utan 

istället modifieras innehållet på ett deltagande och samverkande sätt av flera individer. 

Dooley, Jones och Iverson (2012) beskriver att Web 2.0-hemsidor tillåter 

tvåvägskommunikation mellan användare, som möjliggör för socialisation på internet. Dooley 

et al. (2012) påstår att Web 2.0 används av marknadsförare i olika discipliner för att nå och 

fånga upp målgrupper, för att sedan med hjälp av tvåvägskommunikationen med målgruppen 

ackumulera information. 

Muños och Woods (2015) definition ovan syftar till egenskaper som inkluderas i sociala 

medier och Valos et al. (2016) lyfter den teknologiska aspekten och vart de sociala medierna 

finns. Plattformarna används i stor utsträckning, men sociala medier begränsas inte till dessa 

(Valos et al., 2016).  

Sisko och Lipiäinen (2015) menar att sociala medier inte bara består av en kanal utan att det 

finns en hel kollektion av kanaler för deltagande och för kommunikation och att dessa 

tillsammans bildar basen för sociala medier. Den grundläggande idén och sociala mediernas 

rötter grundar sig i egenskapen att användare kan dela tankar och vara uppkopplad mot andra 

användare (Sisko & Lipiäinen, 2015; Kaplan & Haenlein, 2010; Kumar et al., 2016). 

Delningen av tankar och utbytet mellan användare sker inte endast via de sociala medier vi 

nämnde innan. Sisko och Lipiäinen (2015) menar att interaktionen mellan företagare och 
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konsumenter även sker på sociala medier som diskussionsforum, chattrum, delningsforum och 

bloggar.   

Att vara aktiv och sprida tankar via internet på sociala medier är inte något nytt, enligt 

forskarna så är det den stora framväxten sociala medier har idag som gör det än mer intressant 

(Kaplan & Haenlein, 2010). Enligt Kaplan och Haelein (2010) växte sociala medier först fram 

år 1979, då “Usenet”(s.60) skapades, ett världsomfattande diskussionsforum som gjorde det 

möjligt för användare att publicera publika meddelanden. Detta kan ses som starten av sociala 

media där den växande tillgängligheten av internet, speciellt höghastighetinternet, skapade 

ytterligare popularitet till konceptet som ledde till framväxten av sociala medier (Kaplan & 

Haenlein, 2010). Här myntades konceptet sociala medier i Kaplans och Haeliens (2010) 

mening och var en startpelare för den bemärkhet det har idag. 

2.2.3 Effekten av sociala medier 

Marknadsförare som använder sig av sociala medier beskrivs kunna generera en rad olika 

effekter, både för företaget och dess intressenter. Valos et al. (2016) samt Kaplan och 

Haenlein (2010) menar att sociala medier fortsätter att förändras och får allt större betydelse 

inom företagen. Valos et al. (2016) beskriver att verktyget sociala medier har fått större 

betydelse på grund av dess förmåga att kommunicera med andra organisationer, grupper och 

individer. Den kommunikativa förmågan som sociala medier har framhävs ytterligare av 

Valos et al. (2016) som menar att egenskaper som att integrera och föra konversationer med 

kunder, bidrar till effektivare och snabbare informationsinsamling. Valos et al. (2016) samt 

Sisko och Lipiäinen (2015) slår fast att företag som använder sig av sociala medier kan skapa 

relationer med nuvarande kunder och eventuella prospekter, samt identifiera och lösa problem 

genom att integrera med dessa verktyg.  

Sociala medier har dock förmågan att ställa företag inför flera unika situationer (Kumar et al. 

2016). Att marknaden kan påverkas av snabba fluktueringar är sedan tidigare känt, men i 

världen av sociala medier kan dessa fluktueringar ske med direkt påverkan och förändra 

förutsättningarna drastiskt hos företagare (Day, 2011). Något som anses vara aktuellt idag kan 

försvinna från det virtuella landskapet imorgon (Kaplan & Haenlein, 2010). En metod som 

Kaplan och Haenlein (2010) föreslår för att bemöta de föränderliga sociala medierna är att 

företagen ska skapa riktlinjer som går att applicera på alla former av sociala medier för att på 

så sätt bli mindre påverkad av förändringar.  
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I och med uppkomsten av sociala medier har det skett en rad förändringar där flera forskare är 

överens om att makten har övergått till kunden istället för företaget (Sisko & Lipiäinen, 2015; 

Veldeman et al., 2015). Detta menar även Agnihotri, Dingus, Hu och Crush (2015) som påstår 

att kunderna idag vill bli kontaktad på deras villkor vilket leder till att företagen bör använda 

sig av sociala medier där kunderna befinner sig.  

Enligt Agnihotri et al. (2012) så bör företag identifiera ett sätt att kommunicera med sina 

kunder. Agnihotri et al. (2012) tar upp att företaget måste få kunderna intresserade och villiga 

att skapa en relation, detta lyckas företagen med om de kan identifiera en strategi att 

kommunicera och ta kontakt. Skapas denna kommunikation med kunden genom sociala 

medier på ett effektivt vis kan det innebära fördelar (Agnihotri et al., 2012). 

För att öka chanserna att lyckas med sociala medier menar Agnihotri et al. (2012) att företaget 

måste hjälpa och uppmuntra anställda att använda sig av detta verktyg. Företaget måste enligt 

Agnihotri et al. (2012) motivera sina anställda och tydliggöra vad som förväntas av deras 

användning av sociala medier. Kostnaden för implementeringen är låg men det kan komma att 

krävas mycket tid och ansträngning för att få det framgångsrikt (Agnihotri et al., 2012). 

 

Habibi et al. (2015) tar i sin artikel upp nya utmaningar företag ställs inför i och med sociala 

medier och dess framfart. Habibi et al. (2015) menar att sociala medier är ett verktyg med stor 

potential som kan skapa nytta för företag. Vidare ser Habibi et al. (2015) att det finns ett gap i 

forskningen, företag använder idag inte någon form av modell eller strikt process för 

användandet av sociala medier, vilket ses som ett bevis på att forskningen fortfarande är 

begränsad. Enligt forskning måste strategier testas i empirin för att generera svar på hur 

företag ska använda sociala medier och hur strategin för att bemästra sociala medier kommer 

att se ut (Habibi et al., 2015; Agnihotri et al., 2015). 

 

2.3 CRM genom sociala medier 

En egenskap som betonas i många avseenden är sociala mediers förmåga att nå ut till flera 

aktörer (Jussila, Kärkkäinen & Aramo- Immonen, 2014; Tiago & Verissimo, 2014; Veldeman 

et al., 2015). Sociala medier är som beskrivet en nyhet och något orört för många 

organisationer. Trots att forskningen inom området kan uppfattas som ofullständig ser Jussila 

et al. (2014) att sociala medier redan demonstrerar tydliga egenskaper som förstärker 
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interaktion, kommunikation och samarbeten. Habibi et al. (2015) uppmärksammar också 

tydliga fördelar och beskriver att sociala medierna förstärker företagens exponering och 

skapar potentiella relationer med kunder. 

 

2.3.1 Utveckla CRM med hjälp av sociala medier 

Enligt Wang et al. (2015) kan sociala medier hjälpa företag med CRM. Sociala medier 

underlättar arbetet då företag kan marknadsföra sig, skaffa nära relationer, få direkt feedback 

och bli rekommenderade på ett annat sätt än utanför sociala medier (Wang et al., 2015). Wang 

et al. (2015) menar vidare att det blir enklare att överblicka arbetet med CRM genom sociala 

medier men påstår att företag måste etablera en tydlig strategi för det ska fylla ett syfte.   

 

Även Kumar et al. (2016) påpekar att sociala medier kan bli ett viktigt verktyg för företag i 

deras arbete med att skapa relationer och hantera befintliga relationer. Samtidigt påstår Kumar 

et al. (2016) att det idag är svårt att dra slutsatser för hur sociala medier påverkar företaget 

och deras relationer. Detta är något Agnihotri et al. (2015) påpekar är viktigt för ledare och 

ansvariga inom företaget att utvärdera, då det kan spela en viktig roll i hur väl företaget lyckas 

med sina relationer. Med tiden så kommer företag bli bättre på att utvärdera arbetet, mycket 

på grund av att området är relativt nytt (Agnihotri et al., 2015). 

 

Roblek, Bach, Mesko och Bertoncelj (2013) och Wang et al. (2015) nämner att företag 

kommer att ställas inför olika utmaningar när de ska skapa relationer och hantera dessa på 

sociala medierna och det kommer krävas noga utformade strategier för att nå framgång. Baird 

och Parasnis (2011) och Quinton (2013) påstår att ett första steg för företag i arbetet med 

CRM på sociala medier är att förstå vad som är värde för kunden. Att företagen vårdar sina 

kundrelationer blir allt viktigare och forskarna menar att det skapar högt kundvärde, att det 

sker genom sociala medier gör dessutom processen snabbare och effektivare (Agnihotri et al. 

2012; Walters, 2007; Harrigan & Miles, 2014; Moore, Raymond & Hopkins, 2015). 

 

CRM genom sociala medier förstärker potentialen till starkare konsumentengagemang och 

bidrar med en utbredd interaktion med kunder (Choudhurry & Harrigan 2014; Rapp & 

Panagopoulos, 2012). Harrigan och Miles (2014) påstår att om företaget använder sig av 

sociala medier så skapar de en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter i form av att 
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CRM utvecklas tillsammans med sociala medier. Vidare påstår Harrigan och Milnes (2014) 

att kombinationen av sociala medier och CRM blir mycket starkare tillsammans än var för sig. 

 

Sociala medier har som huvudsyfte att leta upp information och utbyta information med 

andra, för att på så vis bygga en relation tillsammans med potentiella kunder (Agnihotri et al., 

2015; Habibi et al., 2015). Att effektivt ta till vara på den information som finns på de olika 

sociala medierna och sedan sprida det till rätt personer inom företaget är avgörande för 

framgång (Habibi et al., 2015). Här måste alltså företagen och dess ledning utforma en 

strategi och en plan för hur de ska utföra arbetet och därefter testa och utvärdera hur det 

fortlöper (Agnihotri et al., 2015: Sisko & Lipiäinen, 2015; Wang et al., 2015). 

 

Enligt Agnihotri et al. (2012) så bör anställda inom företagen sträva efter att undersöka och 

upptäcka kontakter för att därefter påbörja en kontakt som passar just den kunden eller 

leverantören. Vidare menar Agnihotri et al. (2012) att företagen genom de olika profilerna 

snabbare kan bedöma om det är prospekts som är troliga köpare och därefter engagera dessa 

och påbörja en relation. Jussila et al. (2014) beskriver precis som Agnihotri et al. (2012) att 

sociala medier som verktyg gör det lättare för kunder att engagera sig i företaget. Agnihotri et 

al. (2012) menar även att de relationer som bildas alltid finns kvar på plattformen och det är 

enkelt att överblicka och hålla kontakten. 

2.3.2 Sociala medier skapar engagemang  

Sociala medier ses som ett trovärdigt verktyg för konsumenter vilket innebära att det lättare 

kan skapas en relation (Siamagka, Christodoulides, Michaelidou & Valvi, 2015). Enligt 

Veldeman et al. (2015) råder det viss osäkerhet vad gäller CRM genom sociala medier då 

teknologin och marknaden är relativt ny. Trots osäkerheten menar Siamagka et al. (2015) att 

sociala medier kan engagera konsumenter på ett bättre och effektivare sätt. Enligt Siamagka et 

al. (2015) får företag en bättre bild av sina konsumenter och kan därmed möta dem på ett 

anpassat sätt. Det blir även enkelt för företag enligt Siamagka et al. (2015) att ta del av åsikter 

och därmed inte riskera att skada en relation på grund av att kunden inte kan nå ut med sin 

kritik till företaget. 

 

Veldman et al (2015) menar att flera företag är rädda för att placera investeringar i en osäker 

och förhållandevis ny marknad. Detta trots möjligheterna som Siamagka et al. (2015) nämner 

att verktyget sociala medier kan bidra med. Vidare påstår Veldeman et al. (2015) att företag 
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tycker att sociala medier är utmanande där mer kunskap om ämnet efterfrågas för att höja 

förtroendet.  

 

Syftet med CRM genom sociala medier är att engagera kunder och upprätthålla en tvåvägs 

kommunikation med företagen (Sisko & Lipiäinen, 2015; Harrigan & Milnes, 2014). Genom 

att engagera kunderna via sociala medier påstår Sisko och Lipiäinen (2015) att företagen 

upptäcker och förstår de behov som kunderna har och därmed underlättar för en långsiktig 

relation.  

 

CRM kan förbättras med hjälp av olika sociala medier enligt Sisko och Lipiäinen (2015) och 

de menar att företag måste avgöra vilka av de olika sociala medierna som passar dem bäst. 

Sisko och Lipiäinen (2015) finner att de offentliga sociala medierna som Facebook och 

Twitter inte passar för att skapa relationer. Samtidigt påpekar Sisko och Lipiäinen (2015) att 

det möjligtvis kommer att förändras i framtiden då medvetenheten ökar. Det Sisko och 

Lipiäinen (2015) kan se är att företag vill ha kontakt med sina kunder i stängda grupper på 

sociala medier för att de ska vara ett användbart verktyg.  

 

Siamagaka et al. (2015) är även tydliga med att företag börjar acceptera och förstå att sociala 

medier kan hjälpa dem med nya relationer och hantera befintliga relationer. Vidare menar 

Siamagka et al. (2015) precis som Sisko och Lipiäinen (2015) att de publika sociala medierna 

som Facebook och Twitter inte är de mest använda. Samtidigt påpekas det att fler företag 

börjar använda dessa sociala medier för att utnyttja dess fördelar (Siamagka et al., 2015; 

Swani et al., 2014). 

 

Agnihotri et al. (2012) menar precis som Sisko och Lipiäinen (2015) och Harrigan och Milnes 

(2014) att olika sociala medier passar olika företag beroende på var deras kunder finns och 

vad de har för behov. Enligt Agnihotri et al. (2012) så förväntas företag med hjälp av sociala 

medier engagera sina kunder och för att bäst göra det så måste företaget ta reda på vilka 

sociala medier kunderna använder. Swani et al. (2014) nämner att 58 % av företagen är i 

början av sitt användande av sociala medier och är osäkra på hur de ska använda verktyget. 

Swani et al. (2014) menar att Twitter är populärt bland företag vilket används för att 

kommunicera med kunder och engagera dessa för att skapa relationer.  
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Harrigan och Milnes (2014) påstår att sociala medier är nutidens verktyg för att utveckla 

företags arbete med CRM och menar att möjligheten att engagera kunderna i realtid är en 

bidragande faktor. Kunderna finns på sociala medier och då bör även företagen finnas där 

(Harrigan & Milnes, 2014; Agnihotri et al., 2012; Sisko & Lipiäinen, 2015)  

2.3.3 Osäkerhet med CRM genom sociala medier  

Forskningen tar upp att en risk med sociala medier kan vara att företag får en känsla av att det 

fungerar bra fast det egentligen inte gör det (Agnihotri et al., 2012; Agnihotri et al., 2015; 

Swani et al., 2014). Roblek et al. (2013) nämner att ytterligare en risk kan vara att data och 

information kan spridas snabbt och utan kontroll. Även Habibi et al. (2015) tar upp detta och 

påstår att det är viktigt att företagen säkerställer att all information som kommer ut är 

autentisk och godkänd för andra att ta del av. Veldeman et al. (2015) påpekar att det krävs tid 

och resurser för att lyckas med sin CRM strategi genom sociala medier. Det kan vara något 

företagen inte har i sin planering och budget vilket leder till att de troligtvis inte lyckas.  

 

2.4 Sammanfattande modell 

Vi har skapat en sammanfattade modell som ger en bild av den teori vi gått igenom. Modellen 

visar att CRM har tre övergripande syften som är: att hantera relationer, att skapa relationer 

och att öka kundvärde. Sista steget i modellen kommer visa hur företag med sociala medier 

som verktyg kan arbeta med CRM. Det sista steget kommer fyllas ut med data vi samlar in för 

att få förståelse för vad företagen får ut av att arbeta med CRM genom sociala medier.  
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Ur teorin har vi kommit fram till tre forskningsfrågor som ligger till grund för studien. Dessa 

forskningsfrågor sammanfattar teorin och återfinns i kapitel 1. 
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3. Metod 

 

I detta kapitel kommer vi redogöra för vilken metod som använts i uppsatsen och vilken 

forskningsansats som föreligger. Vi kommer gå igenom hur vi samlat in och analyserat data 

samt de kvalitetskriterier som vi använt. Det kommer även redogöras för kritik mot de 

metodval vi gjort och källorna vi använt.    

3.1 Forskningsansats 

Syftet vi skapat oss var avgörande för vårt val av metod. Då forskningsfrågorna syftar till att 

öka förståelsen valde vi att göra en kvalitativ studie för att svara på uppsatsens 

forskningsfrågor och syfte.  

 

Vi anser att genom kvalitativ forskning kan vi skapa förståelse för ett fenomen och berikas 

med information som kan bidra till en väl utförd studie. Syftet och forskningsfrågorna är 

utformade på ett sådant sätt att vi vill förstå hur intervjupersoner ser på ämnet och genom 

deras syn, skapa oss en bild av hur deras uppfattningar ser ut. Vid en sådan ståndpunkt påstår 

Bryman och Bell (2013) att kvalitativ forskning kan hjälpa oss förstå ämnet ur 

intervjupersonernas synvinkel. Det är ett argument till varför vi valt att använda oss av 

kvalitativ metod. 

 

Vi anser att med en kvalitativ ansats så kommer vi att få svar på hur de som deltar i 

intervjuerna ser på ämnet och därigenom hjälpa oss att förstå deras verklighet. Gilgun (2015) 

påstår att det är precis så kvalitativa forskare ska arbeta för att det ska anses som en kvalitativ 

studie. Det är viktigt för den som utför studien att analysera det som intervjupersonen påstår 

och inte bara avbilda det som uttrycks (Gilgun, 2015). 

 

McCusker och Gunaydin (2015) menar att kvalitativ studie ämnar att samla in ord istället för 

siffror att mäta. Ord är det vi söker efter när vi intervjuar de personer vi valt. Vi vill att 

intervjupersonerna med ord ska beskriva hur de upplever och anser att sociala medier 

påverkar relationer. Vidare menar McCusker och Gunaydin (2015) att i en kvalitativ studie 

vill forskaren generera svar på varför och hur vilket är vad vi vill i vår studie. 

 

Vi vill med vår studie beskriva hur processen med relationsskapande på sociala medier går till 

i den miljö intervjupersonerna arbetar. Detta är något Sohlberg och Sohlberg (2013) nämner 
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som viktigt i en kvalitativ tradition. Vi vill att intervjupersonerna förklarar hur och varför de 

arbetar med CRM genom sociala medier för att bidra till ökad förståelse i ämnet. 

 

Att ställa öppna frågor för att öka vår förståelse är något vi anser passande. Gilgun (2015) 

menar att öppna frågor hjälper forskaren att förstå bakomliggande orsaker istället för att bara 

vara på ytan av ett ämne. Gilgun (2015) påstår att det är viktigt i kvalitativa studier att 

reflektera för att på så sätt öka kvalitén på arbetet och den teori som skrivs ned. Detta är 

relevant för vårt metodval då vi menar att de öppna frågorna till intervjupersonerna ger dem 

möjlighet att reflektera över hur det egentligen är. Vi får även möjlighet att reflektera och 

fundera över hur svaren bidrar till att öka kvalitén på vår uppsats.  

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Data 

Semistrukturerade intervjuer är den forskningsdesign vi använt oss av vid insamling av data. 

Med hjälp av semistrukturerade intervjuer kan vi svara på frågorna vi ställt i 

problematiseringen. Valet av semistrukturerade intervjuer motiveras även av vår syn ur 

vetenskaplig synpunkt. I denna kvalitativa studie har vi som mål att skapa förståelse, vilket 

gör tillämpningen av denna typ av datainsamling anpassningsbar. Den geografiska 

begränsningen ledde till att vi fick göra två olika typer av semistrukturerade intervjuer, både 

personliga intervjuer och telefonintervjuer. 7 av 10 intervjuer var personliga och 3 gjordes via 

telefon. 

 

Nedan finns en tabell med företagen och personerna vi intervjuat. Vi har valt att låta alla 

deltagare vara anonyma. Anledningen till att deltagarna är anonyma i studien är för att deras 

namn och företag inte fyller någon funktion för studien resultat.  
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Företag Namn  Titel Datum Hur 

A A1 VD och ägare 160404 Besöksintervju 

B B1 VD och ägare 160408 Besöksintervju 

B B2 Butikschef 160408 Besöksintervju 

C C1 Butikschef 160408 Besöksintervju 

D D1 Butikschef 160408 Besöksintervju 

E E1 Ekonomi och marknad, ägare 160406 Besöksintervju 

F F1 Marknadschef 160420 Telefonintervju 

G G1 Delägare, Marknadsansvarig 160422 Besöksintervju 

H H1 Delägare, VD 160422 Telefonintervju 

I I1 Delägare 160503 Telefonintervju 

 

Tabell 1: Studiens intervjuer. Källa: Egen 

 

Genom de personliga semistrukturerade intervjuerna har vi möjligheten att ta del av flera 

fördelar. Barriball och While (1994) nämner några av dessa fördelar som personliga 

semistrukturerade intervjuer har och påstår att denna design genererar möjligheter som andra 

insamlingsformer brister. Dessa specifika fördelar som Barribal och While (1994) 

argumenterar för har påverkat vårt val. Det vi får möjligheten till enligt Barriball och While 

(1994) är potentialen att överkomma låga svarsgrader, upptäcka attityder och värderingar och 

icke-verbala indikatorer.  

  

Det vi vill generera genom denna form av design är i huvudsak möjligheten att upptäcka vad 

för värderingar, övertygelser och motiv som ligger bakom valet av att använda sociala medier 

i arbetet med CRM. Detta motiverar oss att använda en design med personliga intervjuer som 

primär datainsamling. 
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Telefonintervjuerna kan liknas vid fördelarna vi nämnt innan, men möjligheten att utvärdera 

validitet av det respondenten uttrycker genom icke-verbala indikatorer försvinner (Barribal & 

While, 1994).     

3.2.2 Urval 

I studien har vi gjort ett strategiskt urval. Strategiskt urval är en form av icke-

sannolikhetsurval, där vi väljer vilka objekt som ska delta i studien. Vi har valt att genomföra 

studien med denna typ av urvalsmetod för att det ger oss möjligheten att studera en bestämd 

grupp av människor (Bryman & Bell, 2013). Denna bestämda grupp människor har större 

möjlighet till att bidra med relevant information angående forskningsfrågor och syfte.  

 

När vi valde respondenter utgick vi från ett antal kriterier och förutsättningar. Dessa kriterier 

och förutsättningar satte vi upp för att kunna bestämma om företaget och intervjupersonen var 

lämplig för studien. Det första kriteriet var att företaget ska använda sig av sociala medier, det 

andra kriteriet var att intervjupersonen är ansvarig för de sociala medier som används och har 

förståelse för i vilket syfte medierna används i deras företag. Detta för att intervjupersonerna 

måste vara medveten om det bakomliggande syftet och därmed kan svara på våra frågor. 

3.3 Källor och källkritik 

Vi har endast använt oss av primärdata i vår studie. Primärdata består av studiens 

semistrukturerade intervjuer. Den kritik vi vill rikta mot källorna vi har är att de är utvalda av 

oss. Vi anser att det finns en risk att dessa personer kan blivit påverkade av oss i sina svar. 

Vidare kritik mot källorna är att det finns en risk att intervjupersonerna inte är tillräckligt 

kunniga i ämnet vilket kan leda till irrelevanta svar. Vi anser dock att personerna som valts ut 

för denna studie har varit personer som kan bidra med information som svarar på syftet. 

Risken för att irrelevant information förmedlats kvarstår fortfarande, speciellt då vissa av 

företagen var relativt små och där personen i fråga inte endast arbetat med marknadsföring i 

sin organisation.  

 

Intervjun vi hade med företag F och person F1 vill vi vända viss kritik mot då företaget F1 

jobbade för, i huvudsak använde sociala medier för exponering av företaget och dess 

varumärke. Vi vill med det sagt påpeka att vi har varit försiktiga med de slutsatser och åsikter 

som F1 har kommit till då F1 inte primärt praktiserar detta fullt ut för det företag F1 jobbar. 
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Dock anser vi att F1 som erfaren marknadschef har kunskap och erfarenhet som kan bidra till 

vår studie och dess resultat.  

3.4 Analysmetod/operationalisering 

I litteraturen beskrivs det att analysen av kvalitativ data kräver kreativitet och en omfattande 

förståelse för de empiriskt insamlade bevisen (Braun & Clarke, 2006). Braun och Clarke 

(2006) beskriver att kvalitativ data ofta är komplex, oskiljaktig och nyanserad och menar 

vidare att det är därför den kvalitativa forskaren i sin analys behöver flexibilitet och 

kreativitet. 

 

Enligt Staller (2015) så innebär tematisk analys att forskaren genom teman relaterar och 

fångar det viktiga ur data i relation till forskningsfrågan. I vår studie har vi använt en så kallad 

tematisk analys, vilket innebär att vi lokaliserat gemensamma teman i intervjuerna. Denna typ 

av analys uppmanar Braun och Clarke (2006) att kvalitativa forskare ska bedriva. I vår studie 

plockades teman ut ur data och sattes i sidmarginalen i varje transkribering. Detta för att 

skapa en översikt över vad intervjuobjektet lade tyngd på i intervjun och lyfte fram som extra 

viktigt ur deras synpunkt. Den tematiska analysen applicerade vi i vår studie. Vi finner stöd 

hos flera forskare som vänder sig mot en tematisk analys och påpekar att det kan vara ett bra 

tillvägagångssätt för nya forskare i det kvalitativa området (Braun & Clarke, 2006; Staller, 

2015). 

 

Staller (2015) som forskar om kvalitativ dataanalys beskriver i sin artikel att den tematiska 

analysen kräver att forskaren kan; relatera bevis till studiens helhet, reducera bevis, 

omstrukturera för att sedan upprätta bevis. Detta enligt Staller (2015) för att få möjligheten till 

att lyfta fram vitala och avgörande bevis i den klara produkten och slutsatsen. Vi har i vår 

studie reducerat material, eftersom svar inte alltid bidrar till vad vi menar att studera. Vi har 

omstrukturerat material med hjälp av transkriberingen för att kunna bearbeta data och belysa 

delar som genererar svar till syfte och forskningsfrågorna. 

 

Vid våra intervjuer har mycket information ackumulerats, all information som samlats går inte 

att använda för att fylla forskningsgapet. Därför krävs den flexibilitet som en tematiska analys 

bidrar med då en intervjupersons ord och meningar ska formas till teman. Vi finner stöd för 

det hos Kapoulitas och Corcoran (2015) som använder tematisk analys i sin forskning just för 

dess flexibla egenskaper och för att det anpassar sig till ett social konstruktivistiskts paradigm. 
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Genom den tematiska analysen fokuserade vi på kontexten av vad respondenterna 

tillkännagav och skapades de teman vi har utifrån insamlad data. Kapoulitas och Corcoran 

(2015) lyfter att det är kontexten som ska vara huvudfokusen i den tematiska analys vi har 

använt oss av. 

 

Efter transkribering av intervjuerna skapade vi oss en generell uppfattning om vad 

intervjupersonerna betonade i sina förklaringar. Teman skapades för att konkretisera data och 

för att på ett systematiskt vis kunna jämföras mot teorier. För att vara säkra på att vi fått med 

det som vi anser är forskningsbart från intervjuerna lyssnade vi på vissa intervjuer en gång till 

och läste transkribering i omgångar för att inte missa några teman. Det för att teman ska 

belysa och framhäva något viktigt i data som kan relateras till forskningsfrågorna. Braun och 

Clarke (2006) menar att dessa teman ska representera mönster och bära på en mening från det 

insamlade data. 

 

Varje tema ska bidra till att svara på syfte som vi nämnde innan, därför var det viktigt att hitta 

relevanta teman som belyser något informativt i empirin. Subjektivitet kan komma att spela 

roll i val av teman eftersom vi har olika erfarenheter, förförståelse och uppfattningar. Det 

finns dock vaga riktlinjer för hur teman skapas (Braun & Clarke, 2006). För att motverka 

subjektivitet användes samma metod för analys vid varje intervju. Att vara konsekvent i 

analysen anses vara viktigt menar Braun & Clarke (2006) och därför används endast en och 

samma metod vid analysen i uppsatsen.  

3.5 Kvalitetskriterier 

Vi har i denna uppsats utgått från fyra olika kvalitetskriterier för att bedöma trovärdigheten. 

De fyra kvalitetskriterierna som vi utgår från i denna kvalitativa studie är; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dessa använder vi oss av för att uppsatsen har 

som mål att förstå den specifika företagarens utgångspunkter och motiveringar till beslut. De 

kvalitetskriterier som nämnts lämpar sig för kvalitativ forskning menar Wagner, Lukassen och 

Mahlendorf (2010). Wagner et al. (2010) beskriver att dessa används av många kvalitativa 

forskare samt att det passar för de utmaningar som forskare i kvalitativ forskningstradition 

ställs inför. 
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3.5.1 Tillförlitlighet 

För att skapa tillförlitlighet i vår uppsats har vi följt och säkerställt att vår forskning utförts i 

enlighet med de regler som finns.  

 

Även om en semistrukturerad intervju kan se ut på många olika vis och generera olika data, så 

har vi jämfört tidigare semistrukturerade intervjuer med vår. Wagner et al. (2010) och Bryman 

och Bell (2013) menar att forskning ska utföras enligt uppsatta regler och former. Därför har 

vi i stor utsträckning följt vad forskare föreslår gällande en intervjuguide. Det samma gäller 

vid den tematiska analysen. Kreativitet och förståelse för det empiriska materialet har nämnts 

som viktiga aspekter vid formgivningen av den tematiska analysen, samt att lyfta fram teman 

som bidrar till syftet. Vi har förhållit oss till dessa angivna instruktioner vid arbetet av den 

tematiska analysen och på så sätt försökt stärka uppsatsens trovärdighet.  

 

För att bekräfta att vi förstått respondenterna korrekt har följdfrågor använts, både för att 

bekräfta ett uttalande och för att visa att vi har rätt uppfattning. 7 av 10 intervjuer har även 

spelats in och sparats, vilket ger möjligheten för oss att gå tillbaka och lyssna på vad som 

sades och kontrollera att den uppfattning vi har stämmer överens med vad respondenten 

uttryckt. 

3.5.2 Överförbarhet 

Det vi eftersträvar med intervjuerna är en djup förståelse för företagens motiv. Frågorna och 

följdfrågorna som vi ställer är ämnade att skapa fylliga förklaringar med mycket information. 

Det som vi kallar djup förståelse kan motsvara det litteraturen beskriver som täthet. Sergi och 

Hallin (2011) menar att tätheten är en fyllig redogörelse som kan stärka det som bevisats och 

fungera som en bas till annan forskning. Utifrån detta jobbade vi vidare med att skapa så 

breda redogörelser som möjligt för att förbättra tätheten. Något som Bryman och Bell (2012) 

också påstår är att en tät beskrivning kan fungera som en databas för att bedöma hur pass 

överförbart resultatet är till en annan miljö. Även om vi inte menar att försöka generalisera 

resultat då vi intervjuar en liten unik grupp av företag, kan en fyllig redogörelse vara 

överförbar och fungera som en utgångspunkt för andra forskare som ämnar att studera 

liknande områden.  
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3.5.3 Pålitlighet 

Under uppsatsens gång har det kontinuerligt funnits kontakt med handledare och vid två 

tillfällen examinator. Handledarens roll är att kontrollera och säkerställa att vi utför en 

fullständig uppsats med forskningsprocessens alla delar. Enligt Bryman och Bell (2013) så 

består pålitligheten i en kvalitativ studie av att vi som forskare redogör och visar 

forskningsprocessen alla delar. Både handledare och seminarietillfällen har bidragit till vår 

studies pålitlighet. Arbetet har studerats och granskats utifrån flera perspektiv för att se om det 

är något som saknas eller behöver förklaras mer utförligt.  

3.5.4 Konfirmering 

Det vi gjort för att visa objektivitet är att låta metoden tala för det vi utfört. Beslut är inte 

tagna på grund av vad vi tycker utan vad litteraturen föreslagit i vår forskningstradition. Vi 

förstår att viss subjektivitet kan förekomma och att vi själva kliver in i denna studie med egna 

erfarenheter och förförståelse. Men genom att motivera våra val i metoden har vi försökt 

skapa en objektivitet som kan stärka konfirmeringen av resultatet. Wagner et al. (2010) menar 

att konfirmering handlar om i hur pass stor utsträckning våra uppfattningar och resultat kan 

konfirmeras av andra. Om ett resultat går att konfirmera styrs till stor del utifrån våra egna 

personliga perspektiv och om de påverkat studien, alltså om vi lyckats vara objektiva eller inte 

i forskningsprocessen. 

3.6 Metodkritik 

Även om personliga intervjuer bidrar med en möjlighet för djupare förståelse för ämnet så 

finns risken för implikationer. Det Eriksson och Wiedersheim-Paul (2013) nämner som 

främsta hindret och svårigheten med personliga intervjuer är intervjuareffekten, vilket innebär 

att intervjuare och intervjuad blir påverkade av varandra. Vi är medvetna om denna risk men 

anser inte att vi ska bli påverkade av intervjupersonerna då vi har haft kontakt med dem vid 

tidigare tillfällen.   

 

Vi blir med ovan sagt därför inte påverkade av att de är ute i arbetslivet och vi är studenter, 

vilket är en skillnad i hierarkin och status. Deras titlar är inte något vi anser påverkar oss 

negativt eller styr våra egna tolkningar och analyser. Självklart finns risken kvar och den går 

inte att bortse från. Vi anser dock att vårt val av intervjupersoner minskat risken för 

intervjuareffekten.  
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Valet av att ha öppna frågor till våra intervjuobjekt kan ses som en nackdel då det ställs höga 

krav på oss att tolka och analysera det vi hör. Det blir även mycket information som inte är 

speciellt användbar och det blir då vår uppgift att avgöra vad som kan spela en betydande roll 

till arbetet och syftet. Detta är något Eriksson och Hultman (2014) nämner när de påstår att 

det ställs höga krav på den som intervjuar med öppna frågor. Vi är medvetna om detta men 

anser att fördelarna med öppna frågor väger över nackdelarna.  

 

Ytterligare kritik mot en kvalitativ metod är att resultatet inte går att generalisera. Att 

generalisera resultatet är inget mål vi har med studien, dels då uppsatsen är så pass liten och 

även då ämnet är relativt outforskat. Vi vill, vilket framgår i vårt syfte, öka förståelsen och det 

gör vi genom en kvalitativ studie för att generera utförliga svar. 

3.7 Etik 

Vid alla intervjutillfällen har vi frågat intervjupersonerna vad som går bra att använda i 

uppsatsen. Vi har inte ställt några andra krav på intervjupersonerna än det som tidigare 

uppgavs vid urvalet av respondenter. Vi har vid varje intervjutillfälle frågat om vi fick 

tillåtelse att spela in intervjun. För att göra alla bekväma med situationen förklarade vi varför 

vi var där och i vilket syfte informationen skulle användas. Företagen fick vara anonyma men 

kände sig bekväma med att vi använde deras fullständiga namn. I uppsatsen har vi dock valt 

att göra alla anonyma då deras namn eller företag inte är relevant för studien. Enligt Bryman 

och Bell (2013) är detta relevanta etiska frågeställningar vilket ledde oss till att bedriva våra 

möten på beskrivet vis. 

 

De frågor vi har utgått från i vår intervjuguide anser vi vara av sådan art att de ur ett etiskt 

perspektiv inte är känsliga. Vi har vid varje intervju påpekat att det är valfritt att svara och 

diskutera kring frågor som ställts vilket ger intervjupersonerna möjligheten att avstå.  
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4. Empiri  
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vad vi funnit när vi gjort våra intervjuer. Vi 

kommer att redogöra vad intervjupersonerna har sagt och hur de ser på ämnet. De 

intervjuades åsikter och svar kommer att blandas med varandra under fyra olika teman som 

vi upptäckt vid intervjuerna. Vi kommer även visa två tabeller där en sammanställning av 

vilka sociala medier intervjupersonerna använder och hur deras svar kan kopplas till 

forskningsfrågorna.  

4.1 Översikt 

Vi ser många likheter i utsagorna hos våra respondenter och data från intervjuerna har lett till 

en djupare förståelse för forskningsgapet. Studiens teman är det som knyter samman 

uppsatsen med intervjuerna. Ur data vi samlat in har vi kunnat sammanställa vilka sociala 

medier som används och hur intervjupersonerna använder sociala medier som verktyg. 

 

Tabell 2 - Sociala medier, ger en överblick över de sociala medier som företagen i studien 

använder sig av. I tabellen framgår det vilka sociala medier som är populärast, där vi kan se 

att Facebook och Instagram används av flera företagare. 

 

 Företag  

Sociala medier A B C D E F G H I Antal     9 

           

Facebook Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Ja 8 

Instagram  Ja  Ja Ja  Ja   4 

Twitter     Ja Ja    2 

Kundklubb  Ja        1 

LinkedIn        Ja  1 

 

Tabell 2: Sociala medier. Källa: Egen 
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Tabell 2 visar oss även hur många sociala medier företagen använder. Som vi ser är företag E 

och företag B dem som använder flest sociala medier (3 av 4). 

 

I Tabell 3, illustreras i vilka syften företagarna använder sina sociala medier. Denna tabell 

visar hur samtliga företag beskriver att sociala medier är ett verktyg för att vårda 

kundrelationer. Vad som även blir uppenbart efter en genomgång av Tabell 3, är att alla 

företag upplever förbättringsmöjligheter i användningen av sociala medier. Till vänster i 

tabellen finns intervjuguidens huvudämnen. Intervjuguiden baseras på uppsatsens tre 

forskningsfrågor.  

 

 

 

 Företag 

Användning Sociala medier A B C D E F G H I Antal 

9 

           

Sociala mediers påverkan på kundrelationer  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 

Tillfredsställa kunders behov med hjälp av 

Sociala medier  

  √  √ √    √ 4 

Sociala medier som verktyg för relationer med 

kunder  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 

Informationsinsamling  

 

√ √ √ √ √ √ √   7 

Förbättringar på sociala medier  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 

 

Tabell 3: Användning av sociala medier. Källa: Egen 
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4.2 Sammanfattning av data 

Med hjälp av data hade vi som mål att svara på tre forskningsfrågor som uppenbarade sig i 

teorin. Forskningsfrågorna har vi använt som rubriker och under rubrikerna har vi sorterat in 

studiens data för att svara på respektive fråga.  

4.2.1 Hantera kundrelationer 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för hur företagen anser att sociala medier som 

verktyg kan användas i hanteringen av kundrelationer. 

Flera av intervjupersonerna beskriver snabbheten som en bidragande effekt till stärkta 

relationer med kunderna. Företagare C1 och G1 nämner att sociala medier möjliggör snabba 

svar när en kund har en synpunkt eller en fråga. C1 menar att snabb respons gör att kunden 

känner sig viktig och uppmärksammad. Samtidigt ser C1 att snabbheten kan vara till nackdel 

då negativ kritik sprids som kan skada företaget. Detta är även något A1 påpekar men ser 

samtidigt att det positiva väger över.  

 

E1 nämner snabbheten som en fördel med sociala medier som verktyg i arbetet med CRM. Då 

E1 är beroende av att snabbt utvärdera kundens upplevelse och åtgärda problem för att 

hantera relationen effektivt. Enligt E1 så kan verktyget sociala medier övervaka och se 

kundernas behov vilket inte hade varit möjligt utan sociala medier. För B1 och B2 är inte 

snabbheten lika viktigt som för E1 då deras kundkrets ofta är mer tålmodiga. Dock nämner B1 

och B2 att det är viktigt att relativt snabbt svara på frågor och synpunkter via sociala medier 

för att kunderna inte ska tappa förtroende och därmed skada relationen. I1 är enig med B1 och 

B2 och menar att det är viktigt att kunder inte får vänta för länge då risken finns att de kan gå 

till en konkurrent.   

 

B1 menar att snabbheten är en egenskap som skapas genom att använda verktyget sociala 

medier. Vidare menar B1 att snabbheten är viktig för arbetet med CRM och skapandet av 

långsiktiga relationer. B1 påpekar att verktyget inte utnyttjas fullt ut då tiden ibland inte 

räcker till. I situationen med B1 och B2 så har de andra arbetsuppgifter vilket gör att deras 

CRM strategi genom sociala medier blir bristfällig. Tiden är även något C1 tar upp som en 

faktor som påverkar snabbheten och menar att det ofta är tidskrävande. Enligt C1 och F1 

måste den som är ansvarig för sociala medier använda en tydlig strategi och avsätta tid för att 
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utnyttja snabbheten verktyget sociala medier bidrar med. C1 och F1 menar att om företaget 

lyckas med en CRM strategi genom sociala medier så kan relationen stärkas.  

 

D1 beskriver att sociala medier underlättar hanteringen av feedback och kundmissnöjen. D1 

belyser även att negativ feedback som är synlig och obesvarad kan skada företaget. Det är 

alltså lättare för företagen via sociala medier att skapa sig en bild över vad kunden har för 

åsikter vilket leder till en bättre hantering av kunder.  

 

Att verktyget sociala medier bidrar till att relationen mellan företag och deras kunder blir mer 

personlig är något våra intervjupersoner påpekar och ser som något positivt. Alla vi intervjuat 

upplever att relationerna blir närmare och mer personlig med hjälp av sociala medier. 

Anledningen till det menar A1 är att kunderna känner sig uppskattade och närmare företaget 

genom sociala medier. Vidare menar A1 att eftersom kunderna får respons direkt och enkelt 

kan komma i kontakt med företaget så blir relationen mer personlig och därmed starkare. 

 

B2 påtalar samma sak och menar att det i en kundrelation är viktigt att kunden känner sig 

uppmärksammad vilket sociala medier möjliggör. Samtidigt menar både F1 och B1 att det är 

viktigt att fortfarande vara professionell i sitt arbete och inte blir för personlig i interaktionen.  

 

En egenskap som stärker relationen via sociala medier är att kunden alltid kan komma i 

kontakt med företaget. E1 förklarar “att alltid vara nåbar via sociala medier stärker och 

vårdar relationen, kunden upplever att vi som företag finns där vid behov och tar ansvar, vid 

funderingar ska kunden inte bli förvirrad i hur man kommer i kontakt med oss”. C1 menar att 

sociala medier möjliggör att alltid vara nåbar vilket har en positiv effekt på kunden och 

arbetet med CRM. C1 säger att “vid traditionella kontorstider har kunden inte samma 

möjlighet till att kontakta företaget, sociala medier skapar den möjligheten och tryggheten 

hos kunden”. 

 

Relationen hittade vi som en gemensam nämnare i flera sammanhang. Som många 

respondenter nämner så bidrar sociala medier till en förbättrad och starkare relation till 

kunden, om det är på grund av att företaget är tillgängligt vid behov eller om det gäller snabba 

svar vid support skiljer sig. Att sociala medier som verktyg underlättar arbetet med CRM 

relationen går inte att komma ifrån. Ett utdrag i vår intervju med B1 lyder “ Sociala medier är 

ett överlägset verktyg vad gäller marknadsföring och hantering av kundrelationer”, vilket 
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beskriver hur värdefullt sociala medier anses vara för dem och deras arbete med 

kundrelationer.  

4.2.2 Skapa kundrelationer 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för hur företagen anser att sociala medier som 

verktyg kan användas i skapandet av kundrelationer. 

 

I1 nämner att sociala medier fungerar utmärkt för skapandet av nya kundrelationer då 

feedback och referenser exponeras för potentiella kunder. Vidare menar C1, F1 och I1 att 

snabbheten på spridningen av information och inlägg på sociala medier når många kunder 

samtidigt. 

 

Att negativ feedback uppkommer genom verktyget sociala medier påpekar flera 

intervjupersoner. Det finns alltid utrymme för positiv och negativ kritik medger C1. Enligt C1 

är det upp till organisationen att svara professionellt i interaktionen med kunden. C1 vill även 

framhäva att feedback enkelt kan får sitt “…egna liv”. C1 beskriver hur “…viktigt det är att 

hålla dålig kritik borta då spridningen går snabbt”. C1 fortsätter och säger att “seriösa 

kommentarer eller funderingar ska besvaras, det ska inte framstå som ett debattforum”.  

 

B1 menar att det är viktigt att reagera på negativ feedback, eller “smutskastning...”. B1 

förklarar att det ska föras en dialog och en tvåvägskommunikation för att ta reda på vad som 

ligger bakom missnöjet hos kunden. Smutskastning och anklagelser bör tas bort menar B2, 

och beskriver att “Oseriös feedback kan skada både nuvarande och potentiella kunde.r”.  

 

B1och B2 arbetar med sociala medier som verktyg för att göra personliga inlägg och 

kampanjer och menar att det har en positiv effekt på deras kunder. Som exempel tar B1 upp 

att ett inlägg på sociala medier som inte är personligt eller särskiljer sig från någon annan inte 

alls får samma genomslag och spridning som ett personligt inlägg. Genom att det personliga 

inlägget får ett större genomslag menar B1 att det möjliggör flera nya relationer och besök i 

deras butik. F1 är inne på samma spår och påpekar att personliga inlägg får större spridning 

och har positiv effekt på CRM.  
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F1 summerar och utrycker att sociala medier ger möjligheten att vara personlig och nå ut till 

många vilket inte hade varit lika lätt med traditionell marknadsföring. Dock påpekar F1 att det 

i deras bransch är viktigt att vara professionell och därmed kan inte vad som helst läggas ut. 

Det blir då enligt F1 viktigt att hitta sin balansgång och rätt avvägning för att lyckas vilket kan 

vara svårt och tidskrävande.   

 

D1 förklarar att “Via våra sociala medier skapar vi ofta nya relationer genom både 

publicering av en ny produkt och genom interaktiva tävlingar.”. Sociala medier kan enligt D1 

alltså användas som ett verktyg i skapandet av kundrelationer. D1 fortsätter och förklarar att 

“När en relation påbörjats och en kund blivit exponerad för tillexempel en bild på en soffa är 

det lättare att få kunden att senare fysiskt komma till butiken och slutföra en affär.”. Att be 

kunden vara interaktiv genom sociala medier beskrivs även av C1 som ett bra 

tillvägagångssätt för att skapa relationer. C1 menar att det får kunden att reagera och bli aktiv 

i interaktionen med företaget vilket C1 påstår uppskattas av kunden. 

 

4.2.3 Öka kundvärde 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för hur företagen anser att sociala medier som 

verktyg kan öka kundvärdet för att på så sätt bidra till arbetet med CRM.  

 

I flera intervjuer nämns det att sociala medier levererar feedback angående en vara eller tjänst. 

Sådan feedback kan bestå av kommentarer och upplysningar om kundens upplevelse. 

Feedback angående ett erbjudande uppges av respondenterna vara nödvändig för att kunna 

arbeta med förbättringar och därmed påverka kundvärdet.  

 

E1 beskriver att den feedback sociala medier genererar fungerar som en informationskälla. 

Upplysningarna som genereras från sociala medier behöver inte alltid bemötas där menar E1. 

E1 påpekar att intressanta uttalanden undersöks vidare via mail-kontakt med kunden för att 

framstå som personlig och professionell i arbetet med CRM. Utifrån vad kunderna tycker kan 

företaget sedan reflektera över vad ett erbjudande saknar, detta för att “…ur kundens 

perspektiv se vad som eventuellt kan öka kundvärdet” berättar E1. 
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C1 förklarar att kunderna uppskattar när de är personliga på sociala medier och att det är en 

faktor som adderar kundvärde. C1 är enig med B1 och B2 när dessa tror att kunderna vill 

känna sig speciella och viktiga för att välja just deras butik och inte någon annan. Detta är 

något C1 tror påverkar relationerna med kunderna på långsikt och därmed gynnar företaget 

och dess verksamhet. 

 

Samtidigt som våra intervjuobjekt nämner att det är viktigt med det personliga på sociala 

medier så påpekar C1 att en bra nivå på publikationen är en förutsättning för att en CRM 

strategi ska fungera på sociala medier. För att ett personligt inlägg ska lyckas och sprida sig 

menar C1 att det krävs tid och kunskap. C1 har valt att inte blir för personlig i sina inlägg då 

tiden prioriteras till annat arbete.  

 

Flera av företagen, A1, B1 och B2, C1, och H1 för argument att personliga inlägg har 

egenskapen att skapa extra värde, men att det många gånger är tiden och resurserna som är 

begränsade för att göra ett personligt inlägg tillräckligt bra. H1 har istället fokuserat på att 

kunderna känner sig speciella och viktiga genom att alltid finnas tillhands. Samtidigt medger 

H1 att om ett företag lyckas med personliga inlägg eller videos på sociala medier så kan det 

påverka kundrelationerna positivt.  

 

B1 och B2 lyfter fram möjligheten till interaktion för att skapa en bättre kontakt och stärka 

relationen genom ett ökat kundvärde. Det förekommer sig enligt B2 att det inte endast handlar 

om en produkt, B2 beskriver att “Om företaget gör sig tillgängligt för kunden, kan kontakten 

och utbytet mellan företaget och kunden generera något extra, inte bara söka efter en snabb 

försäljning.”. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera det vi har kommit fram till i vår empiri och koppla 

ihop den teori vi redogjort för. Efter att vi transkriberat och analyserat samtliga intervjuer 

uppenbarade sig fyra dominanta teman. Vi anser att dessa fyra teman bidrar med relevant 

information och leder oss närmre ett svar på syfte och frågeställning. De teman vi hittade 

återfinns i alla intervjuer. Varje respondent har uttalat att dessa teman på något sätt 

påverkar relation till kunderna. Dessa teman var; Snabbhet, Feedback, Personligt och 

Interaktion.  

 

5.1 Sociala medier 

Att sociala medier har börjat etablerats som ett verktyg för CRM var det i litteraturen flera 

forskare som var överens om. Vår uppsats visar att intervjupersonerna finner sociala medier 

som ett tillvägagångssätt för att stärka, vårda och skapa nya relationer och detta genom olika 

fördelar en närvaro på sociala medier bär med sig. 

 

I teorin beskriver Spiller och Tuten (2015) att ny teknologi som sociala medier revolutionerar 

marknadsföringen. Spiller och Tuten (2015) lyfter främst egenskaper gällande 

informationsinsamling, medan Valos et al. (2016) menar att en av sociala mediers största 

egenskap är att företagare får möjligheten att följa och granska konsumentaktiviteter. 

Liknande syn återspeglas av respondenterna i de semistrukturerade intervjuerna, sociala 

medier har beskrivits av flera vara ett överlägset verktyg i jämförelse med traditionell 

marknadsföring. Att verktyget sociala medier förändrar marknaden och underlättar 

interaktionen med kunder finns det stöd för i både teorin och i våra intervjuer. Intervjuerna 

pekar på att sociala medier upplevs som något revolutionerande och något som har förändrat 

företagens förutsättningar att arbeta med CRM. Företagen i empirin använder sociala medier 

för att kunna utnyttja flera av fördelarna som lyfts i teorin, som att nå en större marknad där 

sociala medier blir ett verktyg. 

 

Sociala medier sprider sig, det påvisar teorin upprepade gånger (Kumar et al., 2016; Brocato 

et al., 2015; Smith et al., 2013). Att spridningen kommer fortsätta att öka och utvecklas ännu 

mer är något som respondenterna tror. C1 beskriver att “Det finns extremt många möjligheter 

med sociala medier och fler kommer att uppmärksamma det”. C1 menar alltså att det finns en 
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tro om att sociala medier inte nått sin fulla potential och att organisationer ännu inte ser 

fördelarna. Detta beskrivs och stärks i teorin, eftersom sociala medier inte är ett område som 

är fullständigt utforskat finns det anledningar till att vara försiktig, det finns fortfarande flera 

gap som gör att företag inte väljer att i detta läge använda sig av sociala medier (Veldeman et 

al., 2015). 

 

Tempot är högt på sociala medier och förändringarna kommer tätt efter varandra. I teorin 

beskrivs detta vara en utmaning för företagen som vill använda sig av sociala medier som 

verktyg, eftersom när förändringarna sker skiftar förutsättningarna (Kaplan & Haenlein, 

2010). Det vi funnit i våra intervjuer är att flera av företagen använder sig av den metoden 

som Kaplan och Haenlein (2010) beskriver ska fungera bra på sociala medier som präglas av 

snabba förändringar. Metoden innebär att företagen applicerar samma riktlinjer för olika 

plattformar (Kaplan & Haenlein, 2010). Flera av intervjupersonerna påpekar också vikten av 

att inse vilken intern kapaciteten företaget har innan förändringar påbörjas (A1, B1 & B2, E1, 

G1).  

 

Flera av företagen begränsar sig till den metod med samma riktlinjer för alla medier som 

Kaplan och Haelein (2010) föreslog. Det företagen belyser gällande sin egen förmåga, interna 

kapacitet och kunskap har även det stöd i tidigare teorier. Vargo och Lush (2004) beskrev att 

kunskap om organisationen och marknaden bör finnas innan en marknadsstrategi utvecklas, 

vilket då håller företagen tillbaka i expansionen av arbetet på social medier. Slater et al. 

(2010) förmedlar också betydelsen för en god insikt i sin organisations kapacitet där en 

välanpassad strategi är ett fundament för att vara konkurrenskraftig. God insikt i företagets 

förmågor ger även hållbarhet i vad som kan komma att bli en konkurrensfördel (Slater et al., 

2010). Intervjupersonernas incitament till att inte vidare utveckla sina metoder och strategier 

utan djupare förståelse för både sin egen kapacitet och verktyget sociala medier är enigt med 

teorierna. 

 

5.2 CRM genom sociala medier 

Kumar et al. (2016) lyfter fram i sin forskning att sociala medier som verktyg kan komma att 

bli viktigt för företag i arbetet med befintliga och potentiella relationer. Vidare påpekar 

Kumar et al. (2016) att det idag är svårt att dra slutsatser och veta om sociala medier verkligen 

hjälper företag och deras arbete med CRM. Alla vi intervjuat anser att sociala medier kan 
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påverka deras relationer, vilket då bekräftar det Kumar et al. (2016) påstår i sin forskning om 

sociala mediers påverkan på relationer. Fortsättningsvis kommer vi gå igenom var och ett av 

de fyra teman vi hitta: snabbhet, feedback, personligt och interaktion.  

 

5.2.1 Snabbhet 

Snabbhet är ett tema vi kommit fram till efter de intervjuer vi haft och intervjupersonerna 

menar att deras kunder uppskattar att företaget snabbt kan finnas där för sina kunder och 

tillfredsställa deras behov. Detta var även något som tidigare forskning påpekade då forskarna 

pratade om vikten av att öka kundvärdet och där sociala medier underlättar kontakten med 

kunder och gör processen snabbare (Agnihotri et al., 2012; Walters, 2007; Harrigan & Miles, 

2014; Moore et al., 2015). 

 

Sociala medier är ett lättillgängligt verktyg som företagarna vi intervjuat föredrar att använda 

vilket även många kunder gör. Baird och Parasnis (2011) och Quinton (2013) nämner att det 

kan vara svårt för företag att förstå vad som skapar extra värde för kunden vilket även flera av 

intervjupersonerna ansåg. Dock så var intervjupersonerna överens om att snabbhet skapade 

extra värde för kunderna och därmed bidrog till en starkare relation.  

 

Här är forskningen överens med empirin om att det är viktigt att hitta kundvärdet för att få 

användning av sociala medier i arbetet med relationer. Agnihotri et al. (2012) anser att sociala 

medier snabbt kan hjälpa företag att hitta behov baserade på profiler och inlägg. Forskningen 

menar att sociala medier kan användas till att samla in information om kunder för att sedan 

sprida det inom företaget och då underlätta vid kontakt med nya kunder och nya relationer. 

Detta var inte en vanlig strategi hos företagen vi intervjuade. Att sociala medier som verktyg 

bidrar med möjligheten att samla extensiv information om sin kundkrets uppmärksammades, 

men då det är tidskrävande utnyttjas inte möjligheten.   

  

Snabbheten med sociala medier var något C1 även såg som en nackdel. C1 menade att negativ 

kritik snabbt kunde spridas och bli okontrollerbar vilket kan skada flera kundrelationer. Detta 

är något Roblek et al. (2013) betonar i sin forskning och pekar på som en nackdel med sociala 

medier. Som åtgärd mot problemen Roblek et al. (2013) tar upp så menar C1 att det är viktigt 

att hålla sig uppdaterad på vad som händer på sociala medier och ta bort negativ kritik som är 

felaktig och kan skada företaget och kundrelationer.  
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5.2.2 Feedback 

Det har föreslagits i litteraturen att ett arbete med CRM har möjligheten att generera 

konkurrensfördelar (Wilson, 2006). Flera respondenter berättar att feedback på produkter och 

tjänster genererar möjligheten att integrera med kunden för att skapa extra värde. E1 beskriver 

att företaget med hjälp av sociala medier som verktyg kan skapa förståelse för vad kunden 

värdesätter. CRM ska enligt Trainor (2012) skapa ett kundvärde som gör att kunden anser att 

något mer än produkten är det som levereras av företaget, det är här E1 föreslår att deras 

potentiella fördel kan skapas. Det blir tydligt att företagen genom sociala medier tar del av 

feedback som kan förbättra arbetet med CRM. Feedback avslöjar som E1 säger vad kunden 

värdesätter och genom att analysera kundens upplevelse kan företagen förstärka relationen.  

 

Feedback som framstår som oseriös eller som ren “smutskastning” (B1) raderas i syfte att inte 

sprida dåliga och ogrundade kommentarer till kunder och prospekt. Flera respondenter menar 

att det är viktigt att framstå som professionell i responsen. Denna strategi att framstå som 

professionell är även väl grundad i teorin, att konsekvent använda samma strategi för 

bearbetning finns det stöd för (Agnihotri et al., 2015: Sisko & Lipiäinen, 2015).  

 

Det framgår i intervjuerna att seriös feedback ses över och används för att generera en bild 

över kundens åsikter. Intentionen med feedback är inte endast att skapa fördelar, utan för att 

stärka och vårda relationen till kunden, vilket också beskrivs som ett huvudsyfte med CRM 

(Wang et al., 2015). CRM består till stora delar av att vårda relationen till kunden 

(Gummesson, 2004) och det vi kan se i våra upptäckter är att flera företag underhåller 

relationen genom att analysera feedback från sociala medier. En upptäckt vi gjorde med 

intervjuobjekt D1 belyser arbetet med relationen. D1 beskriver att sociala medier underlättar 

för hantering av feedback och kundmissnöjen, där den direkta kontakten med kunden gör att 

problemen snabbare kan utvärderas och lösas för att bygga vidare på relationen. 

 

Vidare förklarar intervjuobjekten B1 och B2 att feedback ska rendera in en dialog. Det ska 

föras en tvåvägskommunikation med kunden för att upptäcka vad som ligger bakom kundens 

åsikter menar B2. Vi kan relatera detta till teorier som lägger grunden för sociala medier, 

Muños och Wood (2015) definierar sociala medier och argumenterade för att det inte endast 

ska identifieras som ett verktyg, det ska även skapa och underhålla interpersonella relationer 

och därmed påverka arbetet med CRM. Dooley et al. (2012) stärker B1’s och B2’s 
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uppfattning. Dooley et al. (2012) förklarade att Web 2.0 hemsidor tillåter 

tvåvägskommunikation mellan användare, efter en sådan typ av konversation ackumuleras 

sedan användbar information. Det kommer då väl till pass för företagarna att använda sociala 

medier för att bedriva en dialog i syfte att utvärdera deras tankar och på så vis föra en CRM 

strategi via sociala medier.  

 

5.2.3 Personligt 

Personligt är nästa tema vi kommet fram till genom vår analys. Intervjupersonerna är eniga 

om att sociala medier möjliggör att vara personlig med kunder. Personlig framtoning på 

sociala medier är det som företagen anser fungerar bäst för att utveckla CRM arbete. 

Intervjupersonerna påpekar samtidigt att det krävs mer tid och en strategi för att göra ett bra 

personligt inlägg istället för att använda färdigtryckta inlägg. Siamagka et al. (2015) påstår att 

företag får en bättre bild av kunderna med hjälp av sociala medier och därmed bemöta dem på 

ett sätt som är anpassat. För flera av företagen vi intervjuat så fungerar det Siamagka et al. 

(2015) påstår. 

 

A1, B1, B2, C1, och H1 är eniga om att personliga inlägg ofta lyckas, men att det är 

tidskrävande och kräver resurser som inte alltid finns. Detta är något tidigare forskning 

uppmärksammat då Veldeman et al. (2015) påpekar att arbetet med sociala medier kräver tid 

och resurser för att det ska få den genomslagskraft som eftersträvas. Veldeman et al. (2015) 

menar att det är en av anledningarna till att företag misslyckas med sin strategi.  

 

A1 anser att det personliga handlar om att vara tillgänglig för varje kund och ge respons via 

sociala medier. Detta menar A1 påverkar relationen till den grad att kunderna anser sig sedda 

och att det är någon som engagerar sig hos företaget. Kombinationen av CRM genom sociala 

medier är något Choudhurry och Harrigan (2014) påstår blir bättre än var för sig vilket blir 

tydligt med det A1 berättar. Enligt respondenterna så hjälper verktyget sociala medier företag 

att vara personlig i interaktionen med kunden vilket har påverkan på relationen.  
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 5.2.4 Interaktion 

Interaktion är det sista tema vi kommit fram till i vår analys. Alla intervjuobjekt förutom F1 är 

samstämmiga med att sociala medier ger dem möjligheten att integrera med kunderna på ett 

helt annat sätt. Sociala medier möjliggör ett val att integrera med kunder och föra en 

tvåvägskommunikation (Sisko & Lipiäinen, 2015; Harrigan & Miles, 2014).  Vidare påstår 

forskningen att interaktionen med kunderna gör att företag enklare kan hitta och förstå behov 

och därmed ökar chanserna till en långsiktig relation (Sisko & Lipiäinen, 2015; Harrigan & 

Miles, 2014).      

 

Intervjupersonerna påstår det som Sisko och Lipiäinen (2015) och Harrigan och Miles (2014) 

menar är syftet med CRM genom sociala medier och att det fungerar i den dagliga 

verksamheten. Sisko och Lipiäinen (2015) tar upp att det är viktigt för företag att hitta rätt 

sociala medier för att lyckas utveckla relationer. Enligt Sisko och Lipiäinen (2015) är publika 

sociala medierna inte de bäst lämpade för att utveckla relationer. Att hitta rätt sociala medier 

är något våra intervjupersoner belyser som viktigt. Intervjupersonerna menar att företaget 

måste verka på de sociala medier där kunder finns och då är det de publika sociala medierna 

som fungerar.  

 

Med ovan konstaterat så skiljer sig vad Sisko och Lipiäinen (2015) påstår och vad de personer 

vi intervjuat påstår. Att publika social medier inte är ett vanligt verktyg bland företag är även 

något Siamagka et al. (2015) tar upp i sin forskning vilket intervjupersonerna förkastar. Detta 

kan ha att göra med att det blir allt mer vanligt bland företag att använda publika sociala 

medier för att bygga relationer, vilket Siamagka et al. (2015) medger.  

 

Att många företag är i början av sitt användande av verktyget sociala medier är något som 

Swani et al. (2014) nämner och ser som en anledning till att forskningen inte uppmärksammat 

att relationer kan påverkas. Det intervjupersonerna medger är att sociala medier bidrar till 

integrering med kunder och relationsbyggande. Intervjupersonerna håller med om är att 

sociala medier är i en utvecklingsfas och att det finns stor potential.  

 

Flera av företagen vi intervjuat menar att en fördel med sociala medier är möjligheten att nå ut 

och integrera med många människor samtidigt. Detta är något tidigare forskning belyst som 

en potentiell fördel (Jussila et al., 2014; Tiago & Verissimo, 2014; Veldeman et al., 2015). Vi 
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har nu i praktiken sett att företag integrerar med kunden precis som forskningen föreslog. 

Trainor (2012) nämner att CRM arbetet kan bli en konkurrensfördel då kunder idag 

värdesätter den personliga interaktionen. Intervjupersonerna är medvetna om det Trainor 

(2012) nämner och anser att sociala medier hjälper dem med arbetet som CRM innebär.  

5.3 Sammanfattande modell 

Modell 2 åskådliggör vad vi genom våra intervjuer kommit fram till och hur CRM arbetet 

genom sociala medier påverkar företagen och deras relationer med kunder. Genom att 

använda sociala medier som verktyg i arbetet med CRM har vi utifrån data kommit fram till 

fyra teman som hjälper företag med att hantera relationer, skapa relationer och öka kundvärde. 

Dessa teman är: snabbhet, feedback, personligt och interaktion.  
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6. Slutliga kommentarer 
 

I detta kapitel kommer vi att med hjälp av teorier och insamlad data från empirin, redogöra 

för hur vi svarat på syftet och forskningsfrågorna i denna studie. Vi anger vilket bidrag 

uppsatsen förser med samt lämnar in förslag till fortsatt forskning.  

 

Sociala medier är nu ett accepterat verktyg i företagssektorn och användningen är 

mångfacetterad. Av alla dessa användningsområden sociala medier har finns det i vår data 

bevis för att relationsbyggande via sociala medier fungerar och vi ska vidare klargöra för hur. 

Trots att alla omständigheter kring sociala medier inte är dokumenterade och utforskade finns 

det flera anledningar enligt teorin och empirin att hantera relationer, skapa relationer och öka 

kundvärde genom sociala medier. 

 

Respondenterna har gett oss förståelse för varför arbetet med CRM sker genom sociala 

medier. Möjligheten att integrera, kommunicera och samverka med kunder står till grund för 

varför våra respondenter använder sociala medier. När vi närmare analyserat intervjuerna 

uppstod vårt bidrag. Bidraget består av de fyra teman vi sett att företagarna upprepade gånger 

belyst som avgörande faktorer i samverkandet med kunden. 

 

Sammanfattningsvis beskrivs CRM i teorin vara värdet av och strategier för relationshantering 

(Gummesson, 2004). CRM har som mål med strategierna att öka kundvärde (Awasthi & 

Sangle, 2012), vårda och hantera kundrelationer (Wang et al. 2015), förhöja kundlojalitet och 

förstärka relationen till kunden (Pedron et al., 2016). I empirin ser vi tydliga tecken på att alla 

aspekter på något vis hanteras genom sociala medier. Det som skiljer företagarnas 

infallsvinkel på hanteringen av relationen är vad som exakt stärker, vårdar och bibehåller ett 

långsiktigt samarbete med kunden. Flera menar att framstå som personlig i sitt CRM arbete 

förstärker relationen, andra menar att det är kundupplevelsen som ska utvärderas genom till 

exempel feedback, många lyfter att alltid vara snabbt tillgänglig för kunden vid behov, 

integrera med kunden och föra tvåvägskommunikation hänvisar andra företagare till. Många 

av respondenterna upplever att det är en blandning av aspekterna som påverkar CRM 

prestationen och alla är överens om att det går att bedriva CRM arbetet genom sociala medier. 
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6.1 Bidrag 

Denna studie har bidragit till ökad förståelse för hur företag använder sociala medier i arbetet 

med CRM. Genom våra intervjuer har vi funnit att sociala medier används bland företag och 

att sociala medier bidrar positivt till relationer med kunder.  

 

Vi har funnit att arbetet med sociala medier kräver en väl utarbetad strategi och tid för att få 

önskad effekt. Intervjupersonerna är alla eniga om att deras närvaro på sociala medier hjälper 

dem och deras företag integrera med kunder och därmed bygga långsiktiga relationer. Det 

som främst kommer ut av att arbeta med CRM genom sociala medier är enligt våra 

intervjupersoner; snabbhet, möjlighet till direkt feedback, personlig relation och ökad 

interaktion.  

 

Sociala medier möjliggör för företagen vi studerat att snabbt finnas tillhands för sina kunder 

och deras behov vilket underlättar hanteringen av relationer. Kunderna kan även ge direkt 

feedback som företagen enkelt kan överblicka och eventuellt åtgärda vilket även det 

underlättar för hanteringen av relationer. Intervjupersonerna påtalar att genom sociala medier 

blir det lättare att integrera kunder genom tvåvägskommunikation vilket möjliggör för 

skapandet av nya relationer. Företagen i studien menar att kunderna uppskattar att deras 

relation till företaget blir mer personlig och därmed ökar kundvärdet. Beskrivet av våra 

respondenter så bidrar alla fyra teman snabbhet, feedback, personlig relation och interaktion 

till ett ökat kundvärde. 

 

Förståelsen för hur viktigt det är att vårda relationer är något vi med denna uppsats uppnått. 

Vi har ökat förståelsen för hur verktyget sociala medier kan påverka ett företags arbete med 

CRM på ett sätt som annars hade varit svårt.  

 

I tidigare forskning råder det inte konsensus gällande sociala mediers effekt på relationen till 

kunden. Med data från vår studie kan vi styrka argumenten för att relationen påverkas och att 

sociala medier kan användas i CRM arbetet. Sociala medier är enligt vår studie ett verktyg 

som påverkar kundvärdet och därmed relationer. Enligt denna studie påverkas CRM 

prestationen främst av de teman vi kommit fram till.  
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6.2 Förslag på vidare forskning 

Vi har uppmärksammat att det idag finns meningsskiljaktigheter kring sociala medier. Redan i 

introduktionen kunde vi fastställa att det fanns olika uppfattningar om relationen till kunden 

kan påverkas genom att använda verktyget sociala medier. Detta grundar sig i saknaden av 

generell förståelse för sociala medier. Vi anser följaktligen att vidare forskning bör fokusera 

på att skapa djupare förståelse för verktyget sociala medier. Detta kan studeras genom att 

intervjua företag i olika branscher som använder sociala medier i sin dagliga verksamhet. 

 

I intervjuerna har vi funnit att sociala medier bidrar till att företag ständigt kan kontaktas av 

kunder. Vi ser att framtida forskning bör söka vidare förståelse för hur företag påverkas av att 

konstant vara uppkopplade och tillgängliga genom sociala medier. Flera av intervjupersonerna 

nämnde att sociala medier är tidskrävande och kunden förutsätter direkt respons från 

företaget. Det kan vara intressant att undersöka kostnaden för användning av olika medier 

jämfört med fördelar företaget kan uppnå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 

7. Referenser 

7.1 Artiklar                                                         

 

Agnihotri, R., Dingus, R., Hu, M., & Crush, M. (2015). Social media: Influencing customer 

satisfaction in B2B sales. Industrial Marketing Management. 53, 172-180. 

                                                         

Agnihotri, R., Kothandaraman, P., Kashyap, R., & Singh, R. (2012). Brining ”social” into 

sales: The impact of salespeople’s social media use on service behavior’s and value creation. 

Journal of Personal Selling and Sales Management, 32(3), 333-348. 

 

Awasthi, P., & Sangle, P. S. (2012). Adoption of CRM technology in multichannel 

environment: a review (2006-2010). Business Process Management Journal, 18(3), 445 – 

471. 

Baird, C. H., & Parasnis, G. (2011). From social media to social customer relationship 

management. Strategy & Leadership, 39(5), 30-37. 

 

Barriball, K, L., & While, A. (1994). Collecting data using a semi-structured interview: a 

discussion paper. Journal of advanced nursing, 19, 328-335. 

 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research 

in psychology, 3(2), 77-101. 

 

Brocato, E. D., White, N. J., Bartkus, K., & Brocato, A. A. (2015). Social Media and 

Marketing Education: A Review of Current Practices in Curriculum Development. Journal of 

Marketing Education, 37(2), 76–87. 

 

Choudhury, M. M., & Harrigan, P. (2014). CRM to social CRM: the integragion of new 

technologies into customer relationship management. Journal of strategic Marketing, 22(2), 

149-176. 

 

Day, G. S. (2011). Closing the Marketing capability Gap. Journal of Marketing, 75, 183–195. 

 



 
 

43 

Gummesson, E. (2004). Return on relationships (ROR): the value of relationship marketing 

and CRM in business-to- business contexts. Journal of Business & Industrial Marketing, 

19(2), 136 – 148. 

Dooley, J. A., Jones S. C., & Iverson, D. (2012) Web 2.0: an assessment of social marketing 

principles. Journal of Social Marketing, 2(3), 207 - 221. 

 

Gilgun, J. F. (2015). Beyond description to interpretation and theory in qualitative social work 

research. Qualitative Social Work, 14(6), 741-752.   

 

Gummesson, E. (2004). Return on relationships (ROR): the value of relationship marketing 

and CRM in business-to-business contexts. Journal of Business & Industrial Marketing, 

19(2), 136-148. 

                                                         

Habibi, F., Hamilton, A. C., Valos, H. J. & Callaghan, M. (2015). E-marketing orientation and 

social media implementation in B2B marketing. European Business Review, 27(6), 638-655. 

                                                         

Harrigan, P., & Miles, M. (2014). From e-CRM to s-CRM. Critical factors underpinning the 

social CRM activities of SMEs. Small enterprise research, 21(1), 99-116. 

 

Heller, C. B., & Parasnis, G. (2011). From social media to social customer relationship 

management. Strategy & Leadership, 39(5), 30-37 
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8. Bilaga 
 

8.1 Intervjuguide  

Vi har valt att utgå från denna intervjuguide vid de intervjuer vi genomfört. Begreppet CRM 

har vi valt att använda som ”hantera relationer” då vi anser att de passar sig bättre eftersom 

begreppet CRM möjligtvis inte används i den dagliga verksamheten hos de företag vi 

intervjuat. Vi har innan intervjuerna läst upp en definition på CRM så att respondenterna vet 

vad som menas med greppet. Nedan följer de frågor som vi har utgått från. 

 

1. Hur använder ni som företag all den information som förmedlas via sociala medier? 

2. Hur anser ni att sociala medier hjälper er att tillfredsställa kunders behov? 

3. Hur arbetar ni idag med befintliga och potentiella relationer med hjälp av sociala medier? 

4. Hur anser ni att sociala medier påverkar ert arbete med att hantera befintliga och potentiella 

relationer? 

5. Hur anser ni att ni kan använda sociala medier bättre för att förbättra befintliga och 

potentiella relationer? 

 


