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F Ö R O R D 
 

 

Vi har skrivit denna uppsats under våren 2011. Inledningsvis hade vi många idéer om ämne för vår 

uppsats men slutligen valde vi att skriva om vad som motiverar företag till att använda sig av Social 

CRM. Vårt val grundar sig på att Social CRM är ett relativt nytt begrepp som innefattar traditionell 

Customer Relationship management och användningen av sociala nätverk vilka tillsammans skapar 

ett nytt spännande sätt att utforma sin marknadskommunikation på. Detta tror vi är framtiden vilket 

gör ämnet än mer intressant att fördjupa sig i.  

 

Vi har i vårt uppsatsskrivande fått en djupare förståelse i utformning och regelverk kring 

uppsatsskrivande på kandidatnivå och har även fått en djupare förståelse för vårt ämne. Vi har under 

tiden bott i olika länder vilket till viss del har försvårat processen men detta har också hjälpt oss att 

ta ansvar för att vi ska kunna nå våra uppsatta mål. I slutändan känner vi oss nöjda och stolta över 

vad vi uppnått med uppsatsen. 

 

Vi vill tacka Röda Korset, Komplett ASA och Ving Sverige AB som ställt upp för oss genom att 

låta oss genomföra intervjuer och på ett öppet och välkomnande sätt bistått oss med information och 

på så sätt gjort denna uppsats möjlig. 

 

Vidare vill vi tacka vår handledare Anders Billström för hans kloka råd. Tack vare konstruktiv 

kritik och en del sena eftermiddagar kan vi i dag leverera en fullständig rapport över våra 

observationer. 

 

Vi hoppas att ni finner vår uppsats intressant och lärorik och att den ger er insikt i vad som 

motiverar företag till att använda sig av Social CRM i de sociala nätverken.  
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S A M M A N F A T T N  I N G 
 
 

 

Titel: Steget ut i de sociala nätverken med Social CRM – en studie i vad som 

motiverar företag till att använda Social CRM 

 

Författare:  Lina Samuelsson & Stefan Mjellander 

 
Handledare:   Anders Billström 

 

Nivå:  Kandidatuppsats (15 hp), VT 2011 

 

Nyckelord:  Kommunikation, kundinsikt, Customer Relationship Management, 

  Social Customer Relationship Management, kundvärde, interaktion, 

  sociala nätverk. 

   

Frågeställning: Vad motiverar företag till att använda Social CRM, och hur används det 

för kommunikation i sociala nätverk? 

 

Syfte: Att få insikt i vad som motiverar företag till att använda Social CRM, 

och hur de arbetar med detta för att kommunicera med sina kunder med 

hjälp av sociala nätverk.  

 

Metod: En kvalitativ ansats har använts där tre företag inom olika branscher har 

blivit intervjuade; Röda Korset, Komplett ASA och Ving Sverige AB. 

Intervjuer har genomförts med två olika personer på varje företag.  

 

Teoretiskt perspektiv: Teoridelen innehåller teorier kring ämnena kommunikation, interaktion, 

  sociala medier, kundinsikt, kundvärde och social Customer Relationship 

Management. Teori har samlats in från böcker, vetenskapliga artiklar 

samt internetreferenser. 

 

Empiriskt perspektiv: I empirin redogörs för de intervjuer som genomförts i respektive företag. 

 

Slutsats: Studien visar att företag som är verksamma i Sverige har börjat anamma 

de möjligheter som arbetet med Social CRM i sociala medier innebär. 

De möjligheter företagen tar upp är att de kan nå en större målgrupp på 

ett mer kostnadseffektivt sätt, underlätta dialoger och skapa en informell 

och personlig kontakt vilket kan leda till ökad varumärkeslojalitet och 

värdefulla konkurrensfördelar. Företagen använder även Social CRM till 

att samla in information om sina kunder och besökare för att med hjälp 

av denna förbättra företagens image, utbud men också service och 

kommunikation. Vi drar också slutsatsen att eftersom begreppet och 

arbetet med sociala medier är relativt nytt så finns det stora möjligheter 

för företagen att utveckla användningen av Social CRM och göra detta 

till en naturlig del av sin strategi. 
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Question: What motivates companies to use Social CRM, and how it is used for 

communication in social networks? 

 

Purpose: To gain insight into what motivates companies to use Social CRM, and 

how they are work using this to communicate with their customers 

through social networks. 

 

Method: A qualitative approach was used in which three companies in different 

sectors have been interviewed; the Red Cross, Komplett ASA and Ving 

Sweden AB. Interviews were conducted with two different people at 

each company. 

 

Theoretical framework: The theory part contains theories on topics such as communication, 

interaction, social media, customer insight, customer value and social 

customer relationship management. Theory has been gathered from 

books, scientific articles, and Internet references. 

 

Empirical framework: In this part there´s a presentation of the results from the interviews 

we´ve conducted.  

 

Conclusion: The study shows that companies operating in Sweden have begun to 

embrace the opportunities that come with Social CRM when working 

with social media. The opportunities presented for the companies are 

that they can reach a larger audience in a more cost-effective manner, 

facilitate dialogues and create an informal and personal contact which 

can lead to increased brand loyalty and valuable competitive advantage. 

The companies are also using Social CRM to gather information about 

its customers and visitors and are using this to improve corporate image, 

product range and to offer good service and communication. We also 

conclude that because the concept and work with social media is 

relatively new, there are great opportunities for companies to develop 

the use of Social CRM and make this a natural part of their strategy 
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I N L E D N I N G 
 

I dag slåss företagen om konsumenternas uppmärksamhet och mättar på så sätt marknaden med 

tusentals budskap. Detta är inte längre det bästa sättet då företag vill kommunicera med sina 

kunder då det har uppstått ett motstånd gentemot traditionell marknadsföring.  

I dag vill konsumenterna själva vara med och forma sina upplevelser och därför har ett nytt 

begrepp introducerats – Social CRM. Vi vill med denna uppsats få insikt i vad som motiverar 

företag till att använda Social CRM, och hur de arbetar och vilka fördelar de anser sig få med detta 

för att kommunicera med sina kunder med hjälp av de möjligheter sociala nätverk skapar. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Marknadsföring har med tiden blivit mer aggressiv och intensiv vilket har lett till att företagen idag 

slåss om konsumenternas uppmärksamhet och på så sätt mättar marknaden med de tusentals 

budskap som skickas. Det är idag inte lika effektivt med massmarknadsföring som tidigare, 

eftersom detta har lett till en negativ syn och misstro hos konsumenten till aktörernas taktiker och 

tillvägagångssätt i sin marknadsföringsstrategi. Drucker (1955) definierar marknadsföring som det 

som särskiljer och utgör en unik funktion i en verksamhet. Det är hur man ser på hela verksamheten 

utifrån slutresultatet, det vill säga ur konsumentens perspektiv. 

 

Den grundläggande idén bakom marknadsföring är att marknadsförare ska sträva efter att uppnå 

kundnöjdhet där syftet är att generera varumärkeslojalitet, goodwill och repeterade köp 

(Blodgett, Granbois & Walters, 1993). I dag vill konsumenterna själva vara med och forma sina 

upplevelser och därför har ett nytt begrepp introducerats i och med den ökade användningen av 

sociala medier – Social Customer Relationship Management som vi förkortar till Social CRM. 

 

Traditionell Customer Relationship Management är när konsumenter kan kategoriseras och samlas 

in i ett mönster för att kunna utforma marknadsföring och relationsunderlag i syfte att vårda sina 

kontakter med konsumenten utifrån dennes preferenser, genom exempelvis registrerade köpvanor 

och teknikanvändning. Social CRM är i definition till traditionell CRM densamma men här i hur 

företagen använder de möjligheter de sociala medierna öppnar upp i deras arbete med CRM. 

 

Pettersson (2002) menar att bra utformad marknadsföring och information gör det enklare för 

konsumenten att filtrera budskapet och att skapa en trovärdig och tillförlitlig bild av företaget eller 

sändaren. Marknadsföring kan också ses som arbetet med upprätthållandet av existerande 

marknader och de insatserna verksamheter går in med för att skapa nya. Med dagens snabba tryck- 

och sändningsmöjligheter har det lett till att företag ofta förbiser vikten av att tillföra relevant och 

riktad marknadsföring gentemot sin målgrupp. Detta är ett problem som i sin tur leder till onödiga 

kostnader och missriktad marknadsföring. 

 

Den tillgängliga tiden vi har för att uppmärksamma alla tusentals budskap som riktas mot oss varje 

dag har blivit en bristvara och det har därför blivit allt viktigare i företagens arbete att kunna skapa 

mer preciserad marknadsföring (Hoffman, 2009). 

 

För ett samspel med marknaden ska kunna upprättas så använder sig verksamheter av 

marknadskommunikation vilket traditionellt innebär att man använder sig av kanaler så som 

annonsering, direktannonsering, förpackning och säljfrämjande åtgärder tillsammans med nyare 

metoder som sponsring, public relations och digitala eller verkliga varumärkesupplevelser 

(Smilansky, 2009). 

1 



 

 

 

Enligt Godin (2000) är tanken bakom traditionell annonsering att skapa och placera ut budskap i 

syfte att avbryta tankegången hos konsumenten i syfte att få honom eller henne att göra någonting 

annat. Denna domineringstaktik där marknaden mättas och företag tränger sig på är i dag standard 

när det gäller marknadsföringspraktik och orsaken till konsumenters avståndstagande och ogillande 

gentemot traditionell reklam har inte något med dålig marknadsföring att göra utan på sättet som 

den utförs på och fungerar (Jagdish & Rajendra, 2006). 

 

1.2 Problemdiskussion  

1.2.1 Från CRM till Social-CRM 
 

Stone (2004) beskriver Customer Relationship Management – CRM, som hur man finner sina 

konsumenter, hur man lär känna dem och hur man håller kontakten med dem. CRM arbetet 

inkluderar också hur företag försäkrar sig om att konsumenten får vad hon eller han vill ha av 

företaget i varje del av kommunikationsprocessen och hur de ser till att konsumenten får vad som 

utlovats. I gengäld gör konsumenten det hela värt genom att vara lojal.  

 

Genom historien har kunskap om konsumenter baserats på geografisk lokalisering av 

befolkningsgrupper, transaktioner, undersökningar och möjligtvis andra fakta som klagomål och 

svarshistorik (Woodcock, Broomfield, Downer & Starkey, 2010). Forskning visar att genom att 

arbeta med CRM så kan företag uppnå konkurrensfördelar genom att erbjuda ett högre kundvärde 

(Campbell, 2003). 

 

CRM-strategin handlar om att skapa ett värde mellan företaget och dess intressenter, där även 

konsumenter och kunder inkluderas, och de fundamentala principerna bakom tekniken är 

fortfarande viktiga när det gäller att hantera sina kunder. Enligt Katsioloudes, Grant & McKechnie 

(2007) innebär CRM-strategin hur man finner rätt kunder och behåller dessa för långvarig relation 

genom köp och återköp. Dock poängterar dem att det är inte bara detta som ligger till fokus i arbetet 

med CRM utan även att genom långvarigt samspel kunna öka försäljning på ett så effektivt sätt som 

möjligt, detta genom att känna till kunden och veta dennes preferenser för att kunna tillgodose dessa 

på ett sätt som ger ett positivt intryck hos denne.   

 

Woodcock et al., (2010) menar att genom it-teknikens utveckling har konsumenter fått ökad 

möjlighet att kontrollera och överväga sina köp och även jämföra såväl utbud som prissättning 

mellan företag och i och med detta har kunderna en mer betydande roll och risken finns att 

relationsgapet mellan företaget och kunden växter. IT-utvecklingen har också ökat möjligheten för 

konsumenter att sprida omdömen om företag till vänner och bekanta, vilket innebär att en 

konsument kan bli företagets förlängda arm men också bli en som skapar negativa omdömen. 

 

På grund av konsumenternas nya maktposition när det gäller att sprida positiva och negativa 

budskap på marknaden så är det strategiskt viktigt att identifiera de sociala nätverkens 

nyckelinfluenser, alltså aktiva användare, och lyssna på diskussionerna som pågår på nätet för att 

kunna använda informationen till att skapa högre kundnöjdhet (Woodcock et al., 2010).  
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Traditionell CRM är därför inte längre tillräckligt menar Katsioloudes et al (2007). Istället för att 

endast reagera så måste företag, oavsett storlek eller industri, sikta bortom de traditionella CRM-

processerna eller riskera att förlora mot en konkurrent som bättre möter kundens behov.  

 

Katsioloudes et al., (2010) menar att CRM i kombination med social marketing och dess 

plattformar, som därmed innebär arbetet med Social CRM leder till samma saker som arbetet med 

traditionell CRM som vi tidigare nämnt. Skillnaden med Social CRM är att informationsflödet och 

kommunikationen går snabbare eftersom användarna använder dessa forum snabbt och aktivt och 

det kan bidra till ökad insyn från företagets håll men också skapa en transparens gentemot kunden 

och öka dennes möjlighet att kontakta och interagera med företaget på en mer informell nivå. Social 

CRM leder också till nya möjligheter att förstärka företagets image och även promota positiv 

mediabevakning genom bland annat att närvara och följa det som skrivs och uppmuntra de 

nyckelinfluenser eller huvudanvändare som är aktiva på de sociala forumen.  

 

Tidigare har det talats om vikten av CRM och än idag är den viktig i framförallt business to 

business relationer, men eftersom vår kommunikation både mellan privatpersoner och företag har 

förändrats och alltmer blivit digital har också användandet av de sociala forumen ökat och detta har 

bidragit till en ny form av CRM som anpassas på dessa forum och därmed också får nya möjligheter 

till förbättrade relationer mellan företag och konsumenter och detta kallas för Social CRM (Wreden, 

2005). 

 

Enligt Parise (2009) är det som skiljer de sociala nätverken och dess forum och plattformar från 

andra kommunikationskanaler att de är mer informella vilket innebär att kommunikationen blir mer 

öppen och tillgänglig och användarnas roller och rapporteringsmönster blir inte densamma som i en 

traditionell formell kommunikation.  

 

Social CRM integrerar sociala verktyg för kundkommunikation med de traditionella funktionerna. 

Detta gör det möjligt att få ännu bredare kunskap om en specifik kund (Greenberg, 2009). Social 

CRM är också verktyg som hjälper företag att delta i diskussioner genom att lyssna på vad kunder 

och potentiella kunder säger om dem på Internet (Bush, 2011). Förutom djupare kundinsikt så 

tillåter man kunden att delta i företaget på ett sätt som gynnar båda parter (Greenberg, 2009).  

 

1.2.2 Varför Social-CRM är viktigt 

 

Social CRM är ett samlingsbegrepp för system som erbjuder företag verktyg vilka möjliggör 

djupare kundinsikt och som gör det möjligt att utforma genuint personliga upplevelser för 

individuella kunder vilket kan användas för att skapa bättre kundrelationer. Framgångsrika aktörer 

använder Social CRM för att lyssna av sociala nätverk i syfte att identifiera viktiga kunder och dra 

nytta av att den insikt man får. Med hjälp av Social CRM kan företag alltid närvara i de sociala 

nätverken för att tillgodogöra sig kunskap som hjälper till att forma framtida budskap och 

kampanjer.  
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Social CRM hjälper företag att identifiera sina kunder, att designa rätt budskap och sända dessa i 

rätt tid genom rätt media för att på så sätt uppnå önskat resultat (Woodcock et al., 2010). Genom att 

ta lärdom av och anpassa sin kommunikation till enskilda individer kan man skapa nära 

samarbetsrelationer. Företagets lojalaste kunder kan sen missionera företagets budskap vidare ut på 

marknaden (Wreden, 2005).   

 

Eftersom tekniken idag underlättar kommunikation genom digital väg har det banat vägen för 

sociala medier att bli så stort som det är idag. Enligt Miles (2009) har viral marknadsföring ökat och 

genom detta ligger därför kunders engagemang genom de sociala medierna i företagens intresse och 

behov av att befinna sig på dessa forum eftersom behoven av alternativ till traditionella 

kommunikationskanaler som ger mer öppen och fri kunskap och kommunikation i samhället växer. 

 

Greenberg (2009) skriver att genom att det tidigare funnits en skarp linjedragning mellan företag 

och konsument har det inneburit att det finns svårigheter för företag att skapa en djupare personlig 

relation till kunden. Social CRM handlar mestadels om en producent-kund relation då de flesta 

användare på de sociala nätverken är konsumenter eller användare som söker information och 

gemenskap. Genom att använda de sociala nätverken i sin CRM-strategi och ge ut information men 

även samla in information om kunder och användare kan det leda till att företaget kommer från en 

producent-klint relation till en producent-partner relation.  

 

Detta är en kulturell och beteendemässig revolution vad gäller hur kunder interagerar med ett 

företag. Om en kund ser sig själv som en partner till ett företag, så kan det leda till att denne får en 

känsla av ansvar för företagets framgångar. Kunder som känner detta ansvar går mycket längre än 

vid traditionell kundtillfredsställelse och kan till slut bli varumärkesevangelister. En kund som har 

denna typ av relation till ett företag kan engagera sig i uppbyggnad av Communitys och även 

fungera som en förlängning av företagets säljteam (Greenberg, 2009). I flera undersökningar får 

man svaret att varumärkesevangelism anses vara viktigare än varumärkesmedvetenhet (Landry, Ude 

& Vollmer, 2010). Målet är numera att forma kundens upplevelse av företaget så att det skapas 

kundlojalitet och helst av allt, att det föds nya evangelister som på eget bevåg understödjer 

företagets marknadskommunikation genom att sprida positiv word-of-mouth (Woodcock et al., 

2010).  

 

1.3 Frågeställning  

 
Vad motiverar företag till att använda Social CRM, och hur används det för kommunikation i 

sociala nätverk? 

  

1.4 Syfte 
 

Vårt syfte är att genom litteraturstudie och intervjuer kunna kartlägga vilka teorier som finns kring 

användande av sociala nätverk som ett verktyg i Social CRM arbetet och hur företag i olika 

branscher men liknande områden använder sig av detta för att kommunicera med sina kunder med 

hjälp av sociala nätverk. 
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1.5 Avgränsningar 
 

Vi har valt att studera företag som är verksamma i Sverige inom olika branscher eftersom arbetet 

med sociala medier inte är isolerat till en enskild bransch utan är ett nytt sätt för kommunikation 

mellan företag och kunder. Vi har valt att avgränsa oss genom att inte gå djupare in på företag bland 

de olika branscherna utan valt tre branscher där alla tre är beroende av att upprätthålla en nära 

dialog med sina kunder; en bidragsorganisation, internetbaserade produktförsäljare och 

serviceinriktade företag.  

 

Vi vet att Röda Korset International arbetar med Social CRM men valt att fokusera på Röda Korset 

Sveriges verksamhet eftersom uppsatsen fokuserar på företag och organisationer som är verksamma 

i Sverige. Vi har valt att skriva vår uppsats utifrån ett företags perspektiv. Samtliga av våra 

intervjuföretag har B2C relationer och använder sig av Social CRM och är medvetna om skillnaden 

mellan CRM och Social CRM.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 
                      

 
 

Kapitel 1 – Inledning 

I inledningen redogör vi för vad uppsatsen kommer handla om, varför vi skriver den och vad det är 

vi vill belysa. Likaså går vi in på skillnader mellan traditionell CRM och den nya formen Social 

CRM och des skillnader och varför Social CRM är viktig i framtiden.  

 

 

Kapitel 2 – Teoretisk Referensram  

Teoridelen innehåller teorier kring ämnena kommunikation, interaktion, sociala medier, kundinsikt, 

kundvärde och Social CRM. Teori har samlats in från böcker, vetenskapliga artiklar samt 

internetreferenser.  

 

 

Kapitel 3 – Metod 

I metodkapitlet kommer vi att redogöra för våra val när det gäller tillvägagångssätt, 

informationssamling, urval och även hur vi valt att göra bår kvalitativa undersökning. 

 

 

Kapitel 4 – Empiri 

Här kommer vi att presentera de företag vi intervjuat; Röda Korset Sverige, Komplett ASA och 

Ving Sverige AB. Dessa företag är de vi har varit i kontakt med och att vi kommer här redovisa 

deras svar på vad de anser motiverar deras företag till att använda sig av Social CRM. 
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Kapitel 5 – Analys 

I analyskapitlet kommer vi att göra jämförelser mellan den empiri vi samlat in och de teorier som 

finns med i arbetet. Vi kommer att söka likheter och skillnader mellan det företagen säger och det 

teorin säger och även se om det skiljer sig mellan de tre fall företagen.  

 

Kapitel 6 – Slutats    

I detta kapitel kommer vi att ta upp de slutsatser vi kommit fram till med utgångspunkt i analysen vi 

har gjort i föregående kapitel. Vi kommer också ge förslag på fortsatt forskning. 
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T E O R I 
 

2.1 Social Customer Relationship Management (Social-CRM) 

 
Klaassen (2007) skriver att fenomenet Social- CRM är fortfarande svårt att förklara eftersom det är 

så pass nytt i och med att det fick sen genomslagskraft då de stora nätverken upptäcktes av 

allmänheten några år efter milleniumskiftet. Social CRM har förflyttats från det traditionella CRM 

till den plattform som it utvecklingen har skapat genom de sociala nätverken. Bush (2008) skriver 

att Social CRM är ett sätt för företag att arbeta med att ta reda på vad som händer i omvärlden och 

vad som sägs om företaget och skapa opinion, eftersom det är i dessa nya medier som de dynamiska 

och verkliga berättelserna och kommunikationen sker och den sker snabbt eftersom tekniken och 

enkelheten öppnar upp för det.  

 

Martin Walsh (2010) som är ledare för digital marknadsföring hos IBM och tidigare har arbetat med 

att utveckla Microsofts it plattformar förklarar det nya begreppet Social CRM som en förlängning 

till CRM där arbetet utgår från internet, sociala nätverk och digitala kanaler. Martin definierar 

Social CRM som följande;  

 

 
- Martin Walsh (2010)  ledare för Digital Market IBM 

 

Vidare menar Bush (2008) att med dagens snabba tryck- och sändningsmöjligheter har det lett till 

att företag ofta förbiser vikten av att tillföra relevant och riktad marknadsföring gentemot sin 

målgrupp. Detta är ett problem som i sin tur leder till onödiga kostnader och missriktad 

marknadsföring.  Klaassen (2007) skriver att företag i dag börjar inse och överge idén att lägga 

pengar på annonser och istället fokusera på informationssamling men även visa upp sitt företag och 

engagera besökare genom de sociala nätverken. Exempel tar författaren upp om hur 

kameratillverkaren Nikon tagit till tävlingar som uppmuntrar besökare att lägga upp sina bilder på 

nätet för att få kommentarer och hjälp till förbättringar.  

 

Colon (2011) tar upp om hur arbetet med Social CRM kan användas av företag för att stärka 

varumärket eftersom enligt honom är traditionell syn på arbetet med varumärke att få kunden att bli 

varumärkets förespråkare genom spel, viral spridning eller genomtänkt marknadsföring för 

påverkan. Nu har det mycket övergått till att fokusera som exempelvis Volvo i USA arbetar med, att 

kunna ge svar på kommentarer eller nappa upp information och återkomma med svar eller direkt 

kontakta den som skrivit ett inlägg med synpunkter eller negativ kritik.  
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Vidare skriver Colon (2011) att det är av en vital vikt att företagen anammar detta nya arbetssätt för 

att skapa en positiv och långvarig relation med konsumenter i och med den snabba streaming av 

kommunikation som sker och utvecklas. De som inte följer med och tar tillvara de möjligheter 

Social CRM medför kommer att förlora möjlighet att förändra människors negativa syn gentemot 

varumärket gen om att förbise den nya taktiska formen av CRM som Social CRM innebär. Enligt 

Parise (2009) är det som skiljer de sociala nätverken och dess forum och plattformar från andra 

kommunikationskanaler att de är mer informella vilket innebär att kommunikationen blir mer öppen 

och tillgänglig och användarnas roller och rapporteringsmönster blir inte densamma som i en 

traditionell formell kommunikation.  

 

Woodcock et al., (2010) menar att genom it-teknikens utveckling har konsumenter fått ökad 

möjlighet att kontrollera och överväga sina köp och även jämföra såväl utbud som prissättning 

mellan företag och i och med detta har kunderna en mer betydande roll och risken finns att 

relationsgapet mellan företaget och kunden växter.  

 

Smilansky (2009) klargör vikten i av att företagen visar upp sig genom både interaktiva men även 

visuella sätt, detta för att konsumenten ska kunna känna igen företaget, dess produkter och även i 

den mån företaget har intresse eller möjlighet, des värderingar och historia där Ikea är ett exempel. 

Social CRM är ett redskap för företagen att tydligare synas och aktivera kunder men även att själva 

engageras i vad som skrivs. Melin (2008) skriver att om kunden känner till företaget som varumärke 

kommer det också till större del undanröja osäkerheten och tvivel hos konsumenten om det är till 

fördel för företaget.  

 

2.2 Kommunikation 
 

Stone (2004) beskriver Customer Relationship Management – CRM, som hur man finner sina 

konsumenter, hur man lär känna dem och hur man håller kontakten med dem. Eftersom Social 

CRM är en utökad form av CRM, genom användandet av sociala forum och medier, är 

kommunikationen en av de tyngsta och viktigaste faktorerna för båda strategierna.  

 

Kommunikation kan beskrivas som en fysisk, skriven eller verbal handling som förmedlar mening 

mellan två individer. Syftet med kommunikation i marknadsföringssammanhang är att dra till sig 

uppmärksamhet, bli förstådd, betrodd och ihågkommen av konsumenterna på marknaden (Doyle & 

Stern, 2006). Kotler, Wong, & Armstrong, (2005) beskriver kommunikationsmodellen och dess 

viktiga element; 

 

1. En informationskälla vilken producerar ett meddelande som ska kommuniceras ut till mottagaren.  

 

2. En sändare som bearbetar/kodar meddelandet på ett sätt så att det produceras en signal som är 

lämpar sig att sändas vidare över kanalen. 

 

3. Kanalen som är det medium som används för att överföra signalen från sändaren till mottagaren. 

Kan bestå av kablar, radiovågor, ljusstrålar etc. 
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4. En mottagare som utför motsatt operation gentemot sändaren och återskapar meddelandet ur 

signalen.  

 

5. En slutdestination vilket är den individ (eller sak) för vilken meddelandet var menat. 

 

6. Responsen på det mottagaren uppfattar skickas tillbaka i form av feedback som företaget kan 

använda till förbättringar och förändringar.  

 

 

                        

 

Fig 1. Elements in the communication process (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders 2005) 

 

När mottagaren passivt tar emot ett budskap utan att ge någon direkt återkoppling till sändaren så 

talar man om envägskommunikation. Fördelarna med denna typ av kommunikation är att den är 

snabb och okomplicerad för sändaren (Dahlkwist, 2007).  Baksidan med denna typ av 

kommunikation är att om signalen som sänds, under tiden som den överförs mellan 

informationskällan och slutdestinationen, förvrängs av vad som kallas brus – kan definieras som allt 

det som kan påverka budskapets innebörd när det når mottagaren eller på vägen dit, betyder detta att 

det meddelande som ursprungligen sändes inte nödvändigtvis är detsamma när det når mottagaren 

(Shannon, 1948).  

 

Det är viktigt för sändaren att få veta om dennes meddelande har uppfattats på rätt sätt och man 

talar nu därför om vikten av tvåvägskommunikation. I senare modeller över kommunikation som 

har tagits fram erkänns därför även mottagaren som en viktig part i kommunikationsprocessen 

(Shannon, 1948). Leavitt och Mueller (1951) menar att då sändaren vill nå mottagaren med sitt 

budskap är chansen att lyckas med detta större om mottagaren hjälper till. När sändaren aldrig kan 

vara helt säker på att meddelandet som sänds inte har förvrängs när det når mottagaren kan man 

tack vare tvåvägskommunikation minska risken för upprepade fel genom att studera återkopplingen 

från konsumenterna till företaget vilket är en reaktion på det mottagna meddelandet (Shannon, 

1948).  
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Leavitt och Muller (1951) beskriver hur närvaron respektive frånvaron av feedback påverkar 

relationen mellan sändaren och mottagaren. Avsaknad av feedback resulterar i lågt självförtroende 

och fientlighet, och då feedback är fritt skapas förtroende och vänskap. 

 

När målet är kommunikation mellan sändare och mottagare, ger feedback i form av språk eller 

uttryck ökad effektivitet. Tvåvägskommunikation minskar risken för missförstånd då mottagaren 

kan ställa frågor till sändaren. När mottagaren ges möjlighet att ställa frågor så kan han bilda sig en 

bättre förståelse av vad sändaren vill ha sagt (Leavitt & Mueller, 1951). Feedback har även en 

positiv inverkan på mottagaren eftersom denne känner delaktighet då det skapas en interaktion 

mellan de två parterna där man kommunicerar med varandra och inte mot varandra (Fiske, 2001).  

 

2.3 Interaktion 

 
Interaktion definieras som relationen mellan två eller flera individer, som i en given situation, 

ömsesidigt anpassar sitt beteende och handlingar till varandra (Jensen, 1998). I och med 

transaktionen så interagerar kunden med företaget och de skapas erfarenheter av samspelet med 

företaget där de tekniska och funktionella dimensionerna i företagets tjänster formar 

kundupplevelsen (Grönroos, 2002). Tvåvägskommunikation skapar möjligheter till interaktion 

mellan företag och konsument eftersom man fångar upp marknadens reaktioner på företagets 

budskap. Feedback gör det sen möjligt att utefter mottagarens gensvar anpassa budskapet (Fiske, 

2001).  

 

En dialog kan definieras som en interaktiv process där man resonerar med varandra för att 

möjliggöra skapandet av en gemensam kunskapsbas. Syftet med att skapa tillgång till delad kunskap 

genom denna process är att bilda delade meningar, få insikt i vad som kan uppnås tillsammans och 

vad som kan göras för varandra (Grönroos, 2004). Ballantyne (2004) menar dessutom att delad 

kunskap i en relation påverkas utvecklingen av förtroende mellan parterna. Då företag inte arbetar 

för att skapa en miljö som tillåter tvåvägskommunikation ökar chansen för att det ska uppstå 

parallella monologer. Detta innebär att ett möte där det finns möjlighet att dela kunskap och 

attityder aldrig uppstår. För att stärka relationen till konsumenten så bör man därför anpassa sig 

kontinuerligt till konsumenternas uttryckta behov och önskemål (Grönroos, 2004). 

 

När kunden möter företagets interaktiva marknadsföring i interaktionsfasen så blir han eller hon 

exponerad för dess service- och produktbudskap, personalens agerande och hur systemen fungerar. 

Dessa komponenter förmedlar alla ett antal budskap om företaget, till exempel dess trovärdighet 

(Grönroos, 2002). För att öka kundvärdet bör företag anpassa informationsinnehållet och bry sig om 

sina kunders upplevelse av företaget redan från första mötet. Att vårda interaktionen med 

konsumenten på detta sätt kan påverka hur nöjd kunden är med mötet (Luarn & Lin, 2003).  
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2.4 Kundinsikt 
 

Framgångsrik marknadsföring handlar om att öka andelen träffar och minska antalet fel. Nu, med 

alla olika medieplattformar, reklam överallt och teknisk innovation har det skapats omvälvningar 

som enbart kan navigeras med hjälp av djupa insikter om konsumenternas behov, intressen och 

beteenden. Med denna typ av kunskap kan marknadsförare gå från en bredare monolog till en mer 

fokuserad dialog, skräddarsy sina meddelanden till vissa konsumenter och välja ut de medier som 

har bäst kontakt med sitt målsegment och på detta sätt mer effektivt påverka konsumenternas 

beteenden (Vollmer, 2008).  

 

Överflyttningen till dialog underlättar inte bara skapandet av marknadsföringsbudskap och val av 

den medieplattform bäst lämpad att uppfylla dem, utan även det fortsatta förädlandet av produkter 

och tjänster kan diskuteras. Tvåvägsrelationen med konsumenten blir en del av en evig 

varumärkesbyggande maskin, och i slutändan kan detta göra det möjligt för marknadsförare att gå 

från insikt till framsynthet (Vollmer, 2008).  

 

Kundinsikt innefattar flera områden. De klassiska är att veta vem kunden är, vad han eller hon gör, 

var någonstans de befinner sig, vad de köper, vad de skulle vilja köpa, vilka medier de exponeras 

för och vilka de, om möjligt väljer bort. Kundinsikt innefattar dessutom psykologiska områden som 

vad kunden tänker och känner, vad dennes mål och strategier är samt hur dessa påverkar sättet att 

bete sig på (Stone, 2004).  

 

I dag så expanderas definitionen av kundinsikt. I en undersökning som utfördes Marketing & Media 

Ecosystem 2010 svarade 90 procent av de tillfrågade att de håller med om att det är viktigt att förstå 

hur konsumenter använder sig av online nätverk för att skaffa sig information, och nästan två 

tredjedelar tycker att förståelse för hur online nätverk används för sociala relationer är mycket 

viktigt. Förståelse för konsumenters medieanvändning och digitala mediebeteende är snart lika 

viktigt som att förstå produktanvändning, demografi och psykologiska faktorer. 60 procent av 

marknadsförarna i undersökningen mäter i dagsläget medieanvändningsbeteenden som en del av sin 

strategi (Landry, Ude & Vollmer, 2010).  

 

2.5 Vikten i företagens närvaro och kommunikation genom Social CRM 
 

I sökandet efter information vänder sig konsumenten istället till källor som inte uppfattas vara lika 

manipulativa. En person litar hellre på dem han eller hon kan relatera till, dem det går att läsa om i 

nyheterna eller på möten face-to-face, inte på opersonliga företag som av många betraktas vara 

anonyma propagandamakare (Godin, 2000). För att informationen sedan skall ses som tillförlitlig 

och trovärdig bör den ha en bra struktur, innehålla övertygande argument, komma från säkra källor 

och kunna påvisas med relevanta exempel (Pettersson, 2002).  

 

 

 

 

11 



 

 

Med dagens teknik ökar möjligheterna till interaktion mellan företag och konsumenter vilket 

framför allt kan utnyttjas med hjälp av kommunikation via sociala medier och genom att delta i vad 

som sägs i sociala nätverk (Heijdel, 2010). Konceptet bakom ett socialt nätverk definieras som ett 

system vilket innehåller objekt som individer, grupper eller organisationer vilka länkas samman 

genom relationerna till varandra (Mehra, Kilduff & Brass, 2001). Evans (2008) menar att målet med 

att närvara på sociala medier är inte bara nå en stor grupp individer utan också kunna nå olika 

individer, vilket potentiellt är mer värdefullt.  

 

Att veta vem som pratar om dig, och inte bara veta vad det är som sägs, är fundamentalt för att 

kunna förstå och för att sen kunna optimera interaktionen med kunden (Evans & McKee, 2010). 

Vidare skriver Evans (2008) att för konsumenter innebär sociala medier en större chans till kontroll 

eftersom det möjliggör interaktion med andra konsumenter. Detta i sin tur gör det möjligt att 

uttrycka sig friare. De diskussioner som uppstår tack vare sociala medier kan företag sen använda 

som en del av sin informationssamling i sin Social CRM-strategi.  

 

Att delta i sociala medier har även flera andra positiva effekter som till exempel 

sökmotoroptimering. Ju fler som länkar till ett företags hemsida bestämmer hur högt upp 

sökmotorerna placerar hemsidan i sina resultat vilket över tid ger betydande värde (Barefoot, 2010). 

Genom att delta i diskussionerna så ökar företagen också sitt inflytande över konsumenterna vilket 

är en av de främsta motivatorerna till att använda sig av social medier i sin marknadsföring. Det 

påverkar inte bara sannolikheten för att ett samtal kommer att leda någon till att överväga eller 

ompröva ett erbjudande, utan har också effekt på den faktiska ökningen, eller minskningen, att 

sannolikheten för att ett köp beror på exponering av sociala medier (Evans, 2008).  

 

Bush (2011) skriver att de flesta konversationerna på nätet sker via de sociala nätverken och att 

Social CRM handlar om att närvara och tyda det som skrivs för att på så sätt skapa närhet och 

kontakt på en informell nivå. Det är viktigt att inte bara observera konversationer utan även delta 

för att skapa reaktioner, få input men även knyta kontakter och samhörighet i och med att 

kommunikationen på sociala medier är mer öppen, och därigenom kan arbetet med Social CRM 

bidra till en närmare informell relation mellan företag och användare av sociala medier som i sin tur 

kan bli potentiella kunder.  

 

Värdet av konsumentsegmentering och kundinsikt har utvecklats. Först var det demografi som 

gällde, sen psykologiska faktorer, nu ”beteendegrafi”. Marknadsförare omvärderar nu sig själva för 

att ta tillvara på de möjligheter som ger ökad kundinsikt. Dom utvecklar förmågorna och vanan att 

tala mindre, lyssna mer, outsourca till konsumenterna, släppa på kontrollen och ibland bara följa 

med strömmen. Några framgångsrika marknadsförare har gått ihop med företag som bevakar 

”blogosfären” för att förstå, följa och kvantifiera word-of-mouth online. Andra företag fördjupar 

sina relationer med konsumenterna och deltar i dialoger i realtid med dem på olika sätt som via 

produkthemsidan, märkta och omärkta sociala forum, interaktiv tv, testgrupper online, sms-program 

och bloggar. Denna form av aktivt lyssnande inspirerar till respekt och ökar lojaliteten (Landry, Ude 

& Vollmer, 2010). 
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Då konsumenter använder sociala medier till att söka, handla, blogga, umgås eller roa sig, skapas 

det möjligheter för marknadsförare att skaffa sig djupare kundinsikt. Social CRM integrerar sociala 

verktyg för kundkommunikation med de traditionella funktionerna. Detta gör det möjligt att få ännu 

bredare kunskap om en specifik kund (Greenberg, 2009). Numera kan marknadsförare konversera i 

realtid med konsumenterna.  

 

De kan identifiera opinionsbildare och omvandla dessa till varumärkesevangelister, samla in idéer 

för att förbättra sina produkter och tjänster, och förändra sina marknadsföringsmeddelanden och 

marknadsföringsmix direkt, beroende på vad det är som fungerar bäst just nu (Landry, Ude & 

Vollmer, 2010). Då man i dag kan göra ändringar i sin annonsering i så gott som realtid är det 

möjligt att snabbt sprida vidare lärdomar man får genom företagets värdekedja till 

produktutveckling, tillverkning, återförsäljning, distribution och självklart till marknadsföringen 

(Vollmer, 2008).  

 

Social CRM är också verktyg som hjälper företag att delta i diskussioner genom att lyssna på vad 

kunder och potentiella kunder säger om dem på Internet (Bush, 2011).  Genom att skaffa sig en 

förståelse för kunderna tillför man djup till samtalen genom insikt i vem som leder och vem som 

blir ledd. Vad de säger är bara en del av historien, att veta vem som säger det och vem som lyssnar 

ger en mycket värdefull inblick vid planeringen av sociala mediekampanjer. Genom att inte bara 

kartlägga innehållet utan också dess källor, kan man finna sina opinionsbildare (Evans, 2008). En 

del ledande marknadsförare har upptäckt att exklusiva sociala nätverk kan hjälpa dem att komma 

närmre sina bästa kunder. Värdet i denna djupare kontakt ligger i att det är en genväg till kundinsikt 

som alltid är tillgänglig, en exklusiv möjlighet att lära av de som befinner sig i händelsernas 

centrum, samt snabbare interaktiva implementeringar som aldrig tidigare har varit möjliga med 

traditionella undersökningsmetoder (Vollmer, 2008).  

 

2.6 Att skapa värde tillsammans med kunden 

 
I den traditionella värdeskapande processen har företaget och kunden distinkta roller när det gäller 

tillverkning och konsumtion. Men då trenden pekar mot ett gemensamt värdeskapande så blir dessa 

roller mindre tydliga (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Från att ha haft en producent - klient relation 

har man nu i stället blivit partners. Detta är en kulturell och beteendemässig revolution vad gäller 

hur kunder interagerar med ett företag.  

Om en kund ser sig själv som en partner, så har han eller hon en känsla av ansvar för företagets 

framgångar. Kunder som känner detta ansvar går mycket längre än vid traditionell 

kundtillfredställelse och kan till slut bli varumärkesevangelister. En kund som har denna typ av 

relation till ett företag kan engagera sig i uppbyggnad av communitys och även fungera som en 

förlängning av företagets säljteam (Greenberg, 2009).  
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Konsumenterna som nu deltar allt mer i processerna både definierar och skapar värden vilket gör att 

upplevelsen av samarbetet utgör själva värdegrunden. De ansvariga måste därför fokusera på 

samarbetets kvalité och inte bara på process- och produktkvalitén. Kvalitén beror sen på hur 

interaktionen mellan företaget och dess kunder byggs, upp och på kapaciteten att skapa en variation 

av upplevelser. Ett företag måste sedan aktivt arbeta för att skapa miljöer som möjliggör olika 

former av samarbete (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

På samma sätt menar Grönroos (2004) att det är viktigt att kontinuerligt anpassa sig till 

konsumenternas uttryckta behov och önskemål genom att skapa en miljö som tillåter 

tvåvägskommunikation. Om man inte gör detta så ökar chansen för att det ska uppstå parallella 

monologer vilket innebär att ett möte där det finns möjlighet att dela kunskap och attityder aldrig 

uppstår.  

Att samspelet och interaktionen mellan företaget och kunden inriktas på kundens behov och 

önskemål för att åstadkomma positiv ryktesspridning och hög upplevd kvalité är nyckeln till 

framgångsrik marknadskommunikation. Då marknadsföringsåtgärder som massmarknadsföring och 

direktreklam inte stämmer överens med de kommunikationseffekter som uppstår genom 

servicemötet eller via word-of-mouthkommunikation finns det stora risker att företagets budskap 

lovar för mycket och att det uppstår kvalitetsklyftor. 

En lägre upplevd kvalitet beror då på att kunden möter en verklighet som inte motsvarar de 

förväntningar som byggts upp (Grönroos, 2002). Dessa förväntningar baseras på tidigare 

erfarenheter, nutida omständigheter och annan information (Oliver, 1996). Hur nöjd kunden sen blir 

beror på i vilken omfattning kundens förväntningar på produkt-, pris- och servicekvalité stämmer 

överens med vad som levereras (Chaffey, Ellis-Chadwick, Johnston & Mayer, 2006). Det är i sin tur 

större sannolikhet att de kunder som är nöjda med kvalitén är de kunder som förblir lojala till 

företaget (Payne, 1994). 

Från och med nu så kommer de företag med framåtanda att upptäcka att nästa betydande 

konkurrenskraft grundar sig på hur man lyckas att engagera sina kunder på ett sätt så att man 

levererar minnesvärda positiva upplevelser. För att få ut så mycket som möjligt av mötet med 

kunden så måste företagen medvetet designa engagerande upplevelser med hjälp av det dem 

producerar, designar och erbjuder. De företag som dessutom kombinerar funktionella och 

emotionella fördelar är de som klarar sig bäst i konkurrensen eftersom de emotionella banden 

mellan företaget och dess kunder är svåra för konkurrenter att kopiera eller förstöra (Mascarenhas, 

Kesavan & Bernacchi, 2006). Upplevelsen kunden har av mötet och huruvida förväntningarna på 

kvalitén uppfylldes påverkar i sin tur spridandet av uppmärksamhet via word-of-mouth (Grönroos, 

2002). 

Ett företags framgångar beror på om de kan leverera värde till kunden (Payne & Holt, 2001), och 

enligt Stone (2004) är den främsta källan till kundvärde upplevelsen. Upplevelsen är det som 

påverkar framtida beteenden allra mest. Kundens upplevelse av företaget är viktig då man vill 

bygga upp emotionell lojalitet som sträcker sig över lång tid.  
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En negativ kundupplevelse är ett steg i riktning mot avhopp och dålig word-of-mouth, medan en 

positiv upplevelse troligtvis leder till återkommande köp, rekommendationer och ökad lojalitet. 

Företag som arbetar med att bygga emotionell lojalitet skapar sig en stor fördel över de som 

fortfarande bara fokuserar på rationell kundnöjdhet (Stone, 2004). 

Mascarenhas et al, (2006) menar att det inte finns några tvivel om att dagens kunder eftersöker är 

upplevelser och allt fler företag är i dag medvetna om att nästa stora steg i konkurrensutvecklingen 

handlar om att leverera dessa. Resultatet av konsumenternas förändrade roll är att företag inte 

längre kan agera utan konsumenternas inblandning när de designar produkter, utvecklar processer, 

utformar marknadsföringsbudskap och kontrollerar försäljningskanaler. Beväpnade med nya 

verktyg vill missnöjda konsumenter interagera med företagen och på så sätt skapa värde 

tillsammans (Prahalad & Ramaswamy, 2004).  

2.7 DART modellen 

 
Då interaktionen mellan företaget och dess kunder är själva grunden till värde så behövs det en 

förståelse för de nyckeldelarna som samarbetsprocessen bygger på: dialog, tillgänglighet, 

riskbedömning och öppenhet (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

1 Dialog innebär interaktivitet, engagemang och möjligheten att agera från båda sidor. Dialog är 

mer än att bara lyssna till kunden, det handlar också om att dela kunskap och kommunicera 

sinsemellan som två jämställda problemlösare (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Detta menar också 

Grönroos (2004) som säger att en dialog kan definieras som en interaktiv process där man resonerar 

med varandra för att möjliggöra skapandet av en gemensam kunskapsbas. Syftet med att skapa 

tillgång till delad kunskap genom denna process är att bilda delade meningar, få insikt i vad som 

kan uppnås tillsammans och vad som kan göras för varandra.  

2 Tillgänglighet börjar med information och verktyg. Genom att göra det möjligt för kunden att få 

tillgång till information som gäller företaget så kan man interagera mer effektivt (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004). 

3 Riskbedömning, där risk menas med risken att skada konsumenten. Vid ett aktivt samarbete 

mellan företaget och konsumenten, borde inte konsumenten också bära viss del av ansvaret när det 

gäller risker? Man kan med säkerhet säga att interaktion mellan företag och konsumenter kommer 

att öka, och konsumenterna kommer att kräva företaget på information kring risker och hur man ska 

hantera personliga och sociala risker som kan associeras med produkter och tjänster (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004).   

4 Öppenhet som innebär att tidigare har företag dragit nytta av informationsglappet mellan företaget 

och konsumenterna, men detta glapp har börjat försvinna. Företag kan inte längre undanhålla 

information när det gäller priser, kostnader och vinstmarginaler. Och då information om produkter, 

tekniker och affärssystem blir allt tillgängligare blir skapandet av nya nivåer av öppenhet allt mer 

önskvärt (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 
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Kombinationen av de fyra delarna, dialog, tillgänglighet, riskbedömning och öppenhet gör det 

möjligt för företag att bättre engagera kunderna i samarbetsprocessen. Öppenheten gör det möjligt 

att föra en gemensam dialog. Och ständig experimentering, tillsammans med tillgänglighet och 

riskbedömning från båda sidor, kan leda till nya affärsmodeller och funktioner designade för att 

möjliggöra attraktiva samarbetsupplevelser (Prahalad & Ramaswamy, 2004).  

I dag gäller det att medvetet skapa produkter, design och erbjudanden som har inneboende förmågor 

att engagera kunden. För att aktivera en konsument så måste du förstå konsumenten. För att förstå 

konsumenten måste du lyssna och observera. Då företaget lyssnar och observerar bidrar det till 

djupare kundinsikt (Landry, Ude & Vollmer, 2010).  

Då företag sen kombinerar de fyra byggstenarna i DART-modellen kan det skapas nya och viktiga 

egenskaper som när tillgänglighet och öppenhet kombineras vilket ger kunden större möjlighet till 

att fatta välgrundade beslut. Eller kombinationen av dialog och riskbedömning som förstärker 

möjligheten till att debattera och gemensamt skapa offentliga och privata policy-val. Då 

tillgänglighet kombineras med dialog så förstärks förmågan att utveckla och bibehålla en variation 

av sociala nätverk och när öppenhet och riskbedömning slås samman så ökar möjligheten för att 

utveckla ömsesidigt förtroende (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 
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M E T O D  
 

3.1 Forskningsansats 
 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie eftersom intresset för vårt ämne är för att få en djupare 

kunskap om detta och även för att vi personligen tycker det verkar mer intressant att göra en 

kvalitativ än kvantitativ sådan.   

 

En kvalitativ studie ger enligt Jacobsen (2002) en ökad och djupare förståelse kring ämnet 

författaren intresserar sig för, i motsats till en kvantitativ studie då en större mängd data samlas in 

som sedan med fördel standardiseras och generaliseras men inte ger samma djup. En kvantitativ 

ansats innebär att vi samlar in data och bearbetar denna i from av statistik och därefter objektivt 

värderar verkligheten.  En kvalitativ ansats innebär i stället att vi kan gå djupare in i på ett specifikt 

ämne och där ägna oss mer åt det abstrakta, det vill säga det som inte är mätbart men går att 

förklaras och beskrivas. 

 

Vid genomförande av insamling av data till en kvalitativ studie finns det enligt Jacobsen (2002) 

olika metoder. Bland annat observationer och individuella- och gruppintervjuer som är de mest 

förekommande för denna form av studie. Vi har valt att genomföra enskilda intervjuer på företagen 

och vi har utfört telefonintervjuer med ledande personer som har god insikt i företagens hantering 

och kontakt med sina konsumenter. Detta eftersom vi vill få kompetenta svar. Kvale (1997) skriver 

att syftet med att genomföra en kvalitativ intervju är för att få information om intervjupersonens 

intryck och ståndpunkter i avsikt att tolka dessa.   

 

Jacobsen (2002) menar att det finns två strategier vid val av insamling av data. Dessa är induktiv 

och deduktiv ansats. I vår uppsats har vi utgått från och använt oss av en deduktiv ansats, som 

innebär att vi samlar in information som utgör vår teoretiska referensram som sedan utgör grunden 

för intervjufrågorna.  

 

Vi funderade på att använda en abduktiv ansats som innebär en blandning av induktiv och deduktiv 

ansats, men eftersom vi inte ville bli påverkade av egna erfarenheter eller slutsatser valde vi 

deduktiv ansats, eftersom syftet med rapporten är att öka förståelsen med Social CRM. Detta 

eftersom vi vill veta hur företag använder sig av Social CRM och för att påbörja skrivandet utan 

några förutfattade meningar.  Vår analys kan till viss del generaliseras då vi lyft fram skillnader och 

likheter från tidigare teorier i jämförelse med insamlad data från företagen, alltså empiri, men enligt 

Kvale (1997) innebär en analytisk generalisering att se till skillnader och likheter.  

 

Vårt syfte med uppsatsen är inte att klart få fram begreppet Social CRM och dess betydelse för 

arbetet med kundrelationer utan mer at få fram vad de ansvariga på företag vi undersökt anser och 

deras uppfattning om arbetet med CRM i sociala nätverk som utgör Social CRM, och därmed ligger 

vårt intresse mer i de enskilda fallen än generellt och vår rapport är tänkt att kunna användas till en 

vägledning och indikation på vad företag anser om Social CRM eftersom det är så pass nytt.  
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Eftersom vår uppsats är att söka ett fenomen i en kontext är enligt Yin (2011) en fallstudie lämplig 

att välja för att få fram detta och det är så vi valt at göra med de tre företagen vi intervjuat och tittat 

närmare på.  

 

3.1.1 Primärdata 
 

Jacobsen (2002) skriver att definitionen av primärdata är den kunskap och information som 

undersökaren, fått fram för första gången genom exempelvis intervjuer, experiment, iakttagelser 

eller observationer. I och med att vi skriver en kvalitativ uppsats är det fördelaktigt att använda oss 

av en enskild- eller gruppintervju, helst en öppen sådan. Det är vidare fördelaktigt att innan 

intervjun fastställa en struktur för att säkerställa att intervjun går i rätt riktning och följer den ”röda 

tråden”. Detta gjorde vi genom att utforma en intervjuguide med frågor som följde rapporten i 

kronologisk ordning. 

 

Kylén (2004) menar att primärdata är det som fås fram av en person som besitter kunskapen, 

erfarenheten eller informationen och att denne därmed är mer tillförlitlig eftersom informationen 

kommer direkt från denne.  Därför tyckte vi att det var viktigt att försöka få en nära kontakt med 

intervjupersonerna vid intervjutillfället och valde därmed telefonintervju istället för mail eller 

liknande.  

 

Våra primärdata är i form av de intervjuer vi genomfört med personer på företag som arbetar med 

Social CRM och kundrelationer. Intervjuerna är genomförda efter det att vi utformat frågor utifrån 

vår teori för att på så sätt säkerställa så relevanta svar som möjligt. Utformning och indelning av 

frågor är uppdelade i kronologisk ordning som spänner över uppsatsens innehåll, för att behålla den 

”röda tråden” under intervjuns gång. 

 

3.1.2 Sekundärdata 

 
Sekundärdata definieras enligt Jacobsen (2002) som när undersökaren använt sig av material som 

andra har skrivit för andra syften, exempelvis litteratur, uppsatser och artiklar. Vår sekundärdata 

kommer från litteratur, e-böcker, examensarbeten, artiklar och internetsidor. De artiklar vi använt 

har vi hittat genom flertal av de databaser som länkas via Högskolan i Halmstad.  

 

Kylén (2004) skriver att sekundärkälla är något som ger information refererat av vad någon annan 

tidigare sagt eller skrivit. Vi har valt, i den mån vi har haft möjlighet, att använda oss av så ny 

litteratur som möjligt, detta för att höja validiteten i rapporten och minska risken för att få med 

teorier som kan tyckas ålderdomliga. Dock så har vi med vissa referenser som vi medvetet valt ur 

äldre böcker eftersom vi anser dessa vara relevanta och viktiga som informationskällor då de står 

som grund för flera nyare teorier. 
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De nyckelord vi har använt oss utav vid litteratursökning har varit ”customer relationship 

management”, ”social customer relationship management”, ”communication”, ”customer loyalty”, 

”customer insight”, ”social media”, ”social media marketing” och ”social networking” samt 

”interaktion” och ”kundvärde”. Vi har valt att referera till och använda oss av teori som vi anser 

trovärdig och relevant för vår uppsats.  

 

Vidare har vi valt att blanda både svensk och engelsk litteratur kring ämnet Social CRM eftersom vi 

vill få en bred informationsbas. Eftersom vi sedan genomför intervjuer så har vi valt att intervjua 

företag om hur de arbetar med Social CRM i sin verksamhet i Sverige då detta är uppsatsens syfte.  

För att få fram information om företagen och dess verksamhet till den empiriska delen av rapporten 

har vi använt oss av den information intervjupersonerna har delgett oss men också den beskrivning 

som företagen själva lagt upp på sina hemsidor. 

 

3.2 Urvalsmetod 

 
Vi funderade på att först kontakta ett företag som levererar Social CRM-lösningar, en konsult som 

implementerar dessa lösningar samt ett företag som använder sig av Social CRM i sin 

kommunikation med kunder. Dock insåg vi att detta inte kommer besvara vår frågeställning som 

syftar till vad som motiverar företag att använda sig av Social CRM. Detta eftersom vi inte då inte 

hade haft möjligheten att jämföra de olika fallföretagen på ett tillfredsställande sätt då alla har olika 

relation till begreppet Social CRM. Jacobsen (2002) menar att vid urval av företag är det viktigt att 

fastställa kriterier. Dessa kriterier ska sedan kunna överensstämma med den problemformulering 

som avses i rapporten.  

 

Vi ville veta vad som motiverar företag till att använda sig av Social CRM, och för att få reda på 

detta ansåg vi att kriterierna för våra fallföretag var att de skulle kunna ge oss mycket information, 

är stora och har möjlighet och aktivt arbetar med Social CRM. Utefter detta valde vi därför att i 

stället fokusera på de företag som använder sig av Social CRM i sin kommunikation med sina 

kunder och då bortse från leverantörerna och konsulterna. Vi är medvetna om att det hade varit 

intressant att se på verktyget ur olika perspektiv men det är inte relevant för denna rapport och vi 

hade inte hunnit genomföra det inom den tidsram som givits oss. 

 

För att hitta företagen tänkte vi primärt söka på egen hand via Internet efter företag som aktivt 

använder sig av Social CRM. Denna idé förkastade vi eftersom det inte går att avgöra om dessa 

företag bara är presenterade i sociala nätverk eller om de använder sig av dem i syfte att delta i 

kommunikationen med kunderna på ett sådant sätt som är relevant för vårt syfte. För att komma i 

kontakt med relevanta företag kontaktade vi istället flera leverantörer av Social CRM-lösningar. På 

detta sätt blev vi rekommenderade företag som säkert använder sig av Social CRM. Vi gjorde inte 

detta endast för att underlätta vårt sökande utan också för att höja validiteten på vårt val av företag. 
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För att företagen som levererar Social CRM-lösningar skulle kunna ge oss bra rekommendationer 

till företag som vi kunden använda och intervjua informerade vi dessa om våra kriterier för val av 

företag. Eftersom vi fick en del olika alternativ kontaktade vi fler företag än tänkt. Detta eftersom vi 

var medvetna om att vi skulle få en del nekande svar på grund av tidsbrist, policy eller ointresse. 

Slutligen hade vi tre företag som gick med på att intervjuas, varav en kunde vi genomföra intervjun 

med direkt och de andra två genomförde vi på avtalad tid. 

 

De företag vi har intervjuat är Ving som är Sveriges ledande resebyrå där vi kom i kontakt med 

företagets informationschef och marknadsansvarige, Röda Korset som är en av världens största 

biståndsorganisationer och deras webbredaktör med ansvar för sociala medier i Sverige samt Röda 

Korset Sveriges marknadsansvarige. Det sista företaget är Komplett ASA som är Skandinaviens 

största återförsäljare av hemelektronik och dataprodukter där vi intervjuade koncernens 

verkställande direktör samt dess kommunikationsansvarige.  

 

Anledningen till att vi valde dessa tre företag är att vi ville få en spridning då arbetet med Social 

CRM inte är unikt för en specifik bransch. Att arbeta med Customer Relationship Management 

CRM i sociala medier är aktuellt för alla verksamheter som vill vårda sina kundrelationer och skaffa 

sig konkurrensfördelar. 

 

Alla intervjupersoner var mycket tillmötesgående och framförallt väldigt intresserade och 

uppskattade att vi valt att fokusera på ett så nytt område som Social CRM är. Extra intressant är att 

samtliga företag har varit involverade i sociala forum i cirka två års tid men först nu börjat arbeta 

aktivt med detta och med integreringen av Social CRM som en del av sin strategiska verksamhet. 

Detta gör att vår rapport är aktuell och i ett bra skede för att få reda på vad som motiverar dessa 

företag att använda sig av Social CRM.  

 

3.3 Intervjuns genomförande 

 
Eftersom vi inte hade tid eller möjlighet att med kort varsel åka upp till Stockholm och Oslo där 

våra intervjuföretag har sina baser, valde vi att genomföra intervjuerna via telefon. Att genomföra 

öppna intervjuer är enligt Jacobsen (2002) tidskrävande, men ger mycket data i form av 

anteckningar, men å andra sidan höjer validiteten eftersom vi kan snabbt ge följdfrågor på de svar vi 

får.  

 

Jacobsen (2002) skriver att fördelen med en telefonintervju är att man undviker kostnader och 

tidskrävande åtgärder jämfört med en besöksintervju. Det finns däremot en risk att validiteten och 

trovärdigheten i svaren via telefon sjunker vid frågor av känsligare karaktär. Vi är medvetna om 

detta, men eftersom vår uppsats inte syftar till att analysera någon kritisk del av företagets 

verksamhet ansåg vi att vårt val att genomföra intervjuer via telefon inte bör göra någon markant 

skillnad jämfört med om vi skulle genomföra en besöksintervju.  
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Vi berättade för intervjupersonerna syftet med vår rapport och varför vi har valt deras företag för att 

de skulle kunna sätta sig in i vår situation och därmed ges bättre möjligheter till att svara bra på våra 

frågor. Vi valde att genomföra inspelade intervjuer, och var väl medvetna om, så som Jacobsen 

(2002) beskriver, att inspelad intervju kan medföra osäkerhet och skapa en obekväm situation för 

den vi intervjuar vilket kan påverka utfallet i våra svar. Däremot kan en telefonintervju bidra till 

minskad risk för så kallad intervjuareffekt som innebär att intervjuarens närvaro kan påverka 

intervjuobjektets beteende och svar.  

 

Vi har lagt upp intervjun i likhet med den tratt-modell som Kylén (2004) illustrerar grundbilden i 

hur en intervju kan genomföras. Den består av 6 delar som kommer efter varandra i kronologisk 

ordning ju längre intervjun fortlöper.  

 

1 Öppning som innebär att intervjuaren presenterar sig, syftet med intervjun och varför denne valt 

att intervjua intervjupersonen, och detta gjorde vi också innan intervjun i det skede vi kontaktade 

intervjupersonerna för att bestämma tid för intervju. Vi informerade också hur lång tid vi förväntade 

oss att intervjun skulle ta så att intervjupersonerna skulle vara medvetna om detta.  

 

2 Fri berättelse ger utrymme för intervjupersonen att prata fritt utan att bli störd eller styrd av 

intervjuaren. Detta är något vi tog tillvara och kom med följdfrågor först när vi kände att 

intervjupersonen inte hade mer att självmant säga.  

 

3 Precisering används för att få fram mer förklaring eller exemplifiering. Här har vi också haft 

chans att kunna ”bolla” med det som sagts som ibland bidragit till att intervjupersonen angivit fler 

exempel på det som sagts.  

 

4 Kontroll gör att intervjuaren säkerställer precisering mera. Exempelvis att vi kan testa motstridiga 

uppgifter eller att olika intervjupersoner sagt olika saker om samma ämne. Detta har vi märkt 

eftersom vi intervjuat två personer på varje företag och vi har då avsiktligt givit en ledande fråga för 

att pröva det som sagts.  

 

5 Information som innebär att intervjuaren gör en avslutning av intervjun och gör en 

snabbsammanfattning genom at gå igenom anteckningarna. Eftersom vi genomförde inspelad 

telefonintervju och samtidigt hade tid under intervjun att föra anteckningar på dator var det lätt att 

återgå till början av intervjun och sammanfatta nedåt. Dels eftersom frågorna redan var uppskrivna 

och dels för att vi anser att det är enklare att skriva snabbt på dator än för hand och att det blir bättre 

struktur, mindre pappershantering och kladd.  

 

6 Avslutning tackar man för sig och frågar om det går bra att återkomma och även vad som kommer 

att ske härnäst. Samtliga intervjupersoner har godkänt och ställt upp, så att vi har kunnat återkomma 

vid ett senare tillfälle för att se så att de fortfarande står fast vid det de sagt under intervjuerna.  
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Trots att Jacobsen (2002) menar på att skriva ned inspelade intervjuer är tidskrävande och 

påfrestande valde vi att göra detta eftersom företagen vi kontaktade hade sina huvudkontor i 

Stockholm och Oslo och att det för oss hade varit både svårt och tidskrävande att resa för att 

genomföra intervjuerna face-to-face.  

 

Vi är också medvetna om de risker som finns, som tekniskt strul vid genomförandet av inspelade 

telefonintervjuer men efter övervägande ansåg vi att det var värt risken eftersom vi skulle få ut mer 

data. Vi kunde dessutom bearbeta all information från intervjun mycket smidigare genom att spela 

in den vilket också styrks av Jacobsen (2002) som skriver att en intervju flyter lättare på om en 

inspelning av intervjun sker eftersom intervjuaren då lättare kan fokusera på frågorna och innehållet 

istället för att lägga tid på att anteckna respondentens svar. 

  

Redan när vi kontaktade företagen och intervjupersonerna för att bestämma datum för 

telefonintervju frågade vi dem om vi fick spela in samtalet. I samtliga fall fick vi positiv respons. 

Detta kan dock ha påverkat deras inställning och svaren till vår rapport men valde detta 

tillvägagångssätt för att undvika risken att få nekande svar när väl intervjun skulle genomföras, och 

vi tycker att vi fått positiv respons från intervjupersonerna eftersom de själva tycker det är 

spännande eftersom ämnet med Social CRM arbete i sociala nätverk är så pass nytt. Vi anser att 

överförandet från inspelning till skrift var en fördel eftersom detta gjorde att vi kunde lyssna på 

intervjun flera gånger.  

 

Genomförandet av intervjuerna tog lite mer än en timme per intervjuperson på företagen. 

Intervjuguiden bestod av ett trettiotal frågor varav några var inledande frågor som gav oss en 

uppfattning om intervjupersonens syn på marknadsföring, kommunikation samt en bild av sitt 

företag och sin arbetsplats. Frågorna var utformade utefter den teori vi skrivit för att kunna svara på 

vår problemställning. Jacobsen (2002) skriver att använda sig av följdfrågor kan skapa förståelse 

och klarhet om något i respondentens svar anses oklart eller om det svar intervjuaren förväntat sig 

är för kort och vill utveckla detta mera. Vidare anser Kvale (1997) att följdfrågor skapar ett djup 

och bidrar till möjlighet att förenkla otydliga eller ofullständiga svar. 

 

Vi använde oss ofta av följdfrågor som; Hur menar du då? På vilket sätt?,  med mera, för att 

fördjupa svaren och för att respondenten också skulle kunna förvissa sig om att vi hade uppfattat 

svaren på rätt sätt. Vi tycker vi fick till bra och öppna dialoger med respondenterna som flera 

gånger frågade om de svaren de gav var vad vi sökte eller om vi förstod vad de menade vilket är 

positivt i den bemärkelsen att respondenten vill ha bekräftelse på att vi var med i samtalet. 

 

3.4 Validitet och Reliabilitet 

 
Kylén (2004) skriver att validitet är värdet på de data vi samlat in och i vilken grad dessa är 

användbart för att ge svar på vårt problem. Vi har så gott vi kunnat att genom en tydlig 

frågeställning och ett tydligt syfte med uppsatsen, men även genom att intervjua de personer som är 

bekanta med ämnet och har det i sin arbetsuppgift, försökt att upprätthålla validiteten i uppsatsen.  
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Vidare skriver Jacobsen (2002) att validitet är en av de viktiga delarna för en fullständig 

undersökning genom dess giltighet eller relevans, som innebär att säkerställa att forskaren eller 

undersökaren faktiskt undersöker det arbetet syftar på och att det är relevant för ämnet. Kvale 

(1997) skriver att en vanlig kritik är att det inte går att generalisera resultat ur 

intervjuundersökningar eftersom det oftast är få genomförda intervjuer, men att det genom historien 

har visat sig att man mycket väl kan generalisera utifrån ett fåtal intensiva fallstudier.  

 

Vi har valt att citera Martin Walsh som beskriver kortfattat vad Social CRM är och trots att han inte 

skrivit någon vetenskaplig artikel om det är det av vår uppfattning att han är tillräckligt tillförlitlig i 

sin roll och erfarenhet som tidigare chef för Microsofts digitala marknadsföring och är i nuläget 

detsamma fast för bolaget IBM, vilket vi tycker grundar för att han har god insyn i ämnet och därför 

är kompetent att ge beskrivande definition av Social CRM.  

 

Jacobssen (2002) definierar reliabilitet med i vilken grad undersökning är tillförlitlig. Detta genom 

att tillvägagångssättet för att få fram underlag ska vara tillförlitligt, likaså att den ska vara 

genomförd på ett sådant sätt att den blir trovärdig. Kylén (2004) menar att reliabilitet innebär att 

uppsamlad data ska kunna ge samma resultat såvida vägande faktorer eller omständigheter inte 

förändrats. Vi tycker därför att det är svårt att få en hög reliabilitet i en kvalitativ studie och har 

därför för att säkerställa reliabiliteten använt oss av böcker och artiklar som är relevanta för ämnet. 

Som vi gjort för att säkerställa validiteten har vi även gjort med reliabiliteten genom att intervjua 

personer på de fallföretag som är välbekanta med ämnet Social CRM och CRM och arbetar med 

detta dagligen och har det som sina namngivna arbetsuppgifter. Vidare har vi gjort en 

sammanställning av intervjun med intervjupersonerna för att säkerställa att inget blivit 

missuppfattat. Detta för att uppnå en högre reliabilitet.  

3.5 Konsekvenser av metodval.  
 

Vi har varit tvungna att genomföra intervjuerna per telefon eftersom det inte fanns tid att åka iväg 

till Stockholm och Oslo där våra intervjupersoner med sina företag hade sina kontor. Att genomföra 

intervju genom telefon kan enligt Jacobsen (2002) medföra risk för försämrad validitet eftersom vi 

inte har möjlighet att se intervjupersonens reaktion eller minspel och därmed inte till fullo kan tyda 

meningen i det intervjupersonen säger.   

3.6 Operationalisering  
 

Eftersom vårt syfte med uppsatsen är att få reda på vad som motiverar företag att använda sig av 

Social CRM har vi börjat med att presentera historien bakom genom att redogöra för traditionell 

CRM. Detta är begrepp som vi inte kan mäta utan vi har istället fått komma fram till konkreta 

indikationer. Jacobsen (2002) skriver att begrepp som inte är mätbara kan omvandlas till konkreta 

definitioner av begreppen som kan mätas indirekt.  Därefter har vi valt att bryta ned Social CRM till 

kundinsikt som innefattar kommunikation, interaktion, kundvärde och förväntningar.  
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Frågorna vi har utformat är skapade utefter den teori vi har samlat in och är tänka att leda fram till 

svaret på vår problemformulering. Intervjuguiden utgör runt trettio frågor och följer teorin i 

kronologisk ordning för att vi ska kunna hålla en klar struktur under intervjun. Vi inledde intervjun 

med inledningsfrågor som berörde vad respondenterna ansåg CRM arbete i sociala nätverk innebär.  

 

Jacobsen (2002) skriver att en intervju bör vara mellan en till en och en halv timme för att inte 

riskera trötthet och avtagande intresse från respondentens sida vilket kan bidra till svårigheter att 

behålla den ”röda tråden”. Kortare intervju kan bidra till att intervjuaren inte hinner uttrycka all 

relevant information. Våra intervjuer tog lite mer än en timme per intervjuperson vilket också var 

vad vi hade räknat med och upplyst våra respondenter om i samband med att vi bestämde tid för 

intervju.  

3.7 Analysmetod  
 

För att behålla den ”röda tråden” genom intervjuerna samt att se till att den följde teorin valde vi att 

fokusera på frågor som berör CRM och Social CRM, kommunikation, interaktion, kundinsikt och 

förväntningar. För att öka validiteten i undersökningen genomförde vi två intervjuer på varje företag 

eftersom vi på så sätt minskar risken för intern ogiltighet (Kylén 2004). 

 

För att öka reliabiliteten och även försäkra oss om att det vi skrivit ned från de inspelade 

intervjuerna överensstämmer med vad intervjupersonerna sagt har vi dessutom kontaktat alla 

respondenter och skickat tillbaka intervjuguiden med respektive svar för att de ska få titta igenom 

och godkänna det vi skrivit. I vissa fall har vi fått använda oss av meningskoncentrering som 

innebär att vi har styckat ned respondentens svar för att få fram vad som är relevant till vår rapport.  

Jacobsen (2002) menar att reliabiliteten påverkas av hur trovärdig och tillförlitlig empirin som har 

samlats in är beroende på vilket sätt den samlats in på och analyserats. Vidare skriver Jacobsen 

(2002) att en undersökning måste genomföras på ett korrekt sätt och att utgångspunkten är att man 

genom att använda samma metod ska kunna få samma resultat, vilket innebär hög tillförlitlighet. 

3.8 Kritik mot metod 
 

Den främsta kritiken mot det urval vi gjort då vi studerat hur företag som är verksamma i Sverige 

använder sig av Social CRM är att vi inte har fördjupat oss i en specifik bransch. Detta kan bidra till 

att vårt resultat är något generaliserande. Varför vi har valt detta beror på att intresset för sociala 

medier inte är isolerat till en enskild bransch utan är ett nytt sätt för kommunikation mellan företag 

och konsumenter och att syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för Social CRM och vi har 

därför inte av intresse att vare sig förkasta teorier och liknande.  
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E M P I R I 

4.1 Ving Sverige AB 

 

Ving är Sveriges största researrangör med resor till fler än 500 resmål i över 50 länder. Ving 

arrangerar charterresor, flexibla paketresor med reguljärflyg och säljer även enskilda flygbiljetter 

och hotellövernattningar till den som vill resa på egen hand. Resorna säljs via internet, telefon, i 

egna butiker och i utvalda resebyråer över hela landet. Ving Sverige AB har drygt 200 anställda och 

600 000 resenärer årligen. Ving ingår, tillsammans med Globetrotter, i den internationella 

resekoncernen Thomas Cook Group plc som är noterad på London-börsen. Vi har intervjuat 

informationschefen och marknadschefen under två separata intervjuer. Framöver kommer vi 

beteckna informationschefen som intervjuperson 1 och marknadsansvarig som intervjuperson 2 för 

det avsnitt som gäller Ving. 

Intervjuperson 1 tycker att det har blivit svårt att nå kunderna med traditionella marknadskanaler 

eftersom konsumenter får reklam och budskap från alla håll idag och menar på att det därför har 

blivit viktigare att budskapet som skall ut till kunderna är relevant för att man ska kunna ta det till 

sig. Det är viktigt att man når kunden med rätt budskap vid rätt tillfälle med rätt erbjudande och det 

är därför Ving har satsat mer på Social CRM. Ving använder idag köpt reklam, mycket egna kanaler 

som www.ving.se, nyhetsbrev, sociala medier, PR, eget magasin som skickas ut, och katalogen i 

syfte att marknadsföra sig och att sprida budskap.  

I och med att internet har vuxit och fler och fler använder sig av Internet för informationssökning 

handlar majoriteten av Vings kunder sina resor via Internet, enligt Intervjuperson 2. I 

undersökningar som Ving har gjort får de fram att 65 procent handlar via nätet och 95 procent 

använder deras hemsida för informationssökning och i takt med att allt fler handlar på nätet har 

Ving lagt ned butiker, från att från början ha 55 butiker till nu då de endast behållit tre stycken.  

Ving har funnits representerade i sociala nätverk som Facebook, Twitter och YouTube i nästan tre 

år och hade i början ingen strategi eller policy. Men enligt intervjuperson 1 har företaget lärt sig i 

takt med användandet av Facebook och andra sociala medier och har nu en uttalad policy och 

strategi som de anser utgör deras Social CRM-strategi. Den går ut på att de ska vara närvarande på 

de sociala forumen och svara på frågor inom en viss tid och att det är en mix av kundtjänst, 

information och marknad och inte bara ren försäljning, men även till att samla in information för 

bearbetning. Detta är till för att skapa en närvarande kontakt med besökarna på de sociala medierna 

och på så sätt bidra till att på lång sikt skapa återkommande och trogna kunder.  

Intervjuperson 1 anser att en möjlighet som skapas genom att använda sociala medier är att 

företaget kan kommunicera på ett mer icke-formellt sätt med sina kunder och med dem som besöker 

Vings sociala forum. Intervjuperson 1 menar också att när det gäller kommunikationen är det som 

besökarna uppskattar mest, att de blir sedda om de skriver där och att de faktiskt får svar snabbt. 

Tack vare detta ser Ving användandet av sociala medier som en bra service kanal.  
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Det intervjuperson 1 tror att kunderna uppskattar är just möjligheten till öppenhet och den goda 

service som kan ges snabbt via de sociala medierna eftersom det hela tiden finns anställda som 

arbetar enbart med detta. Detta fastställs även av intervjuperson 2 som tror att öppen och enkel 

kommunikation tack vare de sociala nätverken bidrar till en gynnsam och långvarig relation som 

gör att besökare och kunder är mer beredda att låta företaget få mer information om dem, eftersom 

det är detta Social CRM-arbetet är tänkt ska bidra med.  

Det skapas en form av närhet från Vings sida till besökaren och exempel på detta visades då ask-

molnet lamslog större delen av Europas flygtrafik i april 2010. Vidare berättar intervjuperson 1 att 

Ving använde då ett extra special-insatt team som bland annat kommunicerade med sina kunder 

genom just sociala medier då detta var den enklaste och snabbaste sättet att få ut information till en 

stor målgrupp.  

De tekniska fördelarna med att använda sociala medier i sitt arbete i kommunikationen med 

konsumenter och besökare är att Ving på detta sätt kan nå många samtidigt och att det är ett 

effektivt sätt att kommunicera på. För Vings del är detta ett måste enligt intervjuperson 1 eftersom 

företaget har sina kunder på nätet. Då butikerna inte finns kvar anser intervjuperson 1 att det är ännu 

viktigare att fokusera på att skapa närhet och behålla god service i de nya kanalerna då sociala 

forum är det nya sättet att arbeta på med kundrelationer.  

Intervjuperson 2 nämner att en annan teknisk fördel med att använda sociala medier är att de tack 

vara statistiken också kan få en någorlunda bild av vad som skrivs, besökarinformation och annan 

information som kan användas i marknadsföringsarbetet. Utöver detta använder Ving sig av statistik 

från sin egen hemsida och från bland annat Google Stastistics.  

Användandet av sociala medier har gett Ving nya möjligheter i sitt arbete med att få fram 

information och kunna skapa en förståelse för kunders viljor, detta genom att få kunderna att själva 

engagera sig. Intervjuperson 1 berättar att arbetet med sociala medier bjuder in till diskussion och 

interaktion. Eftersom människor i allmänhet upplever att de vill dela med sig av sina erfarenheter 

till andra har sociala medier öppnat upp för denna möjlighet. Exempel på detta menar 

Intervjuperson 1 är att inom resebranschen lyssnar resenärer ofta mer på vad deras vänner och 

bekanta, och ibland vad andra säger än på vad bolagen rekommenderar och därför påverkas ofta val 

av resmål av word-of-mouth eller viral spridning. Genom interaktion tror intervjuperson 1 att det 

bidrar till mer intresse och närhet mellan företaget och dess kunder och besökare. Tack vare sociala 

medier öppnas det upp för kommunikation över vän- och familjegränserna genom att besökare och 

kunder själva engagerar sig och skapar diskussioner. Detta kan även bidra och användas till att 

sprida företagets budskap genom dessa kontakter. 

Eftersom sociala nätverk är gjort för att skapa engagemang och interaktion mellan personer 

använder en strategi i sitt Social CRM arbete som innebär att Ving frågar besökarna i de sociala 

nätverken efter deras åsikter. Exempel på detta har enligt intervjuperson 2 varit att Ving skriver och 

undrar vilket nytt resmål folk skulle vilja att Ving öppnar upp inför sommaren. Detta genererar i 

kommentarer och bidrar på så sätt till input.  
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Detta anser både Intervjuperson 1 och intervjuperson 2 är bra eftersom företaget då ser om det här 

är en stor fråga och kan använda informationen till en form av ”örat mot marken”-marknadsföring 

vilket innebär att man genom att avläsa aktiviteten som sker eller skapas av Ving kan anpassa och 

utforma kampanjer eller resmål.  

Alla som har rest med Ving fyller i en enkät när de har kommit hem där de beskriver hur bland 

annat resan, service och boende har varit. Detta mäts veckovis, och det hotell eller liknande som 

sticker ut med negativ kritik arbetar företaget extra tillsammans med för att åtgärda problemen. 

Intervjuperson 2 berättar att förr fick resenärerna fylla i blanketter när de satt på bussarna eller på 

flygen men idag får de undersökningen i form av e-mail när de kommer hem. Feedback är väldigt 

viktigt i Vings Social CRM arbete och företaget har som mål att om det är möjligt förändra 

företagets utbud utefter den info som kommer tillbaka genom feedback.  

Intervjuperson 1 berättar även att, som ett annat sätt för att förbättra sitt arbete med Social CRM 

satsar Ving på att ha transparens så hela företagsledningen har telefon och e-mailadresser öppet och 

lättillgängligt på Internet. Detta är ett sätt att bjuda in till diskussion om både varumärket och 

tjänsterna vilket gör att de har ett närmare samarbete med kunderna än tidigare, och att Ving kan 

utveckla tjänster som i högre grad stämmer överens med kundernas önskemål utifrån den feedback 

som samlas in bland annat genom sociala medier.  

Intervjuperson 2 berättar att utifrån vad Ving har fått fram, tack vare aktiv kommunikation och 

feedback från kunder genom sociala nätverk, har de arbetat fram två sidokoncept som heter 

SunWings och SunTrends. SungWings vänder sig till barnfamiljer och SunTrends vänder sig till 

vuxna utan barn. Koncepten har arbetats fram i nära samarbete med kunderna efter deras önskemål. 

Ving arbetar också mycket med att ha så beskrivande och verklighetsförankrade beskrivningar av 

sina resmål som möjligt för att inte skapa för höga förväntningar då detta, om de inte uppfylls, kan 

skada företaget. Därför vill Ving att kommunikationen ska genomsyras av ärlighet som exempelvis 

innebär att företaget skriver att stranden är stening med mera, för att kunden på så sätt får rätt 

upplevelse utifrån det Ving har beskrivit för dem. 

Gemensamt taget sammanfattar Intervjuperson 1 och intervjuperson 2 det hela som att arbetet med 

att införa Social CRM har bidragit att från att företaget använt sig av traditionell CRM strategi nu 

har kunnat komma i mer direktkontakt med användare som aktivt söker upp dem på de sociala 

nätverken. Även att företaget kan få ännu mer information utifrån den aktivitet som sker på Vings 

olika konton på de sociala nätverken och att detta bidragit till en djupare förståelse, men också 

relation mellan företaget och dess kunder och besökare som de inte fått innan tack vare att de valt 

att satsa på att börja använda Social CRM. 
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4.2 Röda Korset Sverige 
 

Röda Korset är idag världens största humanitära nätverk med 186 föreningar i lika många länder. 

Dess verksamhet är politiskt och religiöst oberoende med närmare 100 miljoner frivilliga 

medarbetare. Av årsredovisningen 2010 framgår att röda korset samlade in totalt 830 miljoner 

kronor i Sverige vars utdelning har gått både till internationella som nationella projekt. Enligt 

Svensk Insamlingskontroll får högst 25 procent av en organisations totala årsintäkt gå till kostnader 

för insamling, administration och medlemmar. 2010 var den siffran för Röda Korsets del 14 

procent.  

Vi har intervjuat Röda Korset Sveriges webbredaktör med ansvar för sociala medier som vi 

betecknar som intervjuperson 1 och deras marknadsansvarige som vi betecknar som intervjuperson 

2. Båda två är väl införstådda med innebörden av Social CRM som definition och intervjuperson 

har som uttalad arbetsuppgift att ansvara för Röda Korsets Social CRM-strategi och kommunikation 

i Sverige och håller även i utbildningar som berör användandet av sociala nätverk och hanteringen 

av kundrelationer med hjälp av dessa.   

Intervjuperson 1 anser att begreppet Social CRM är nytt och spännande och även öppnat dörrarna 

till nya möjligheter avseende kommunikation och interaktion tack vare de sociala nätverken. Vidare 

berättar intervjuperson 1 att Röda Korset i Sverige har närmare 30 000 frivilliga, 300 tjänstemän 

och 180 000 medlemmar varav alla har som mål att hjälpa andra människor och förmedla 

information och medkänsla. Många brinner för Röda Korset och att använda sociala nätverk för att 

bygga relationer och för att aktivera besökare och få dem att bidra till att sprida Röda Korsets 

budskap vidare inom sociala nätverk resulterar i bra publicitet, anser intervjuperson 1.  

Röda korset i Sverige har haft Facebook i två år berättar intervjuperson 1, vars tjänst tidigare 

betecknades som pressekreterare som även hade ansvar för sociala medier. Det var tidigare inte 

inskrivet i arbetsbeskrivningen, men sedan januari 2011 är tjänsten nu uttryckligen att 

intervjuperson 1 ska jobba med sociala medier där arbetet med Social CRM ingår. 

Intervjuperson 2 berättar att Röda Korsets beslut att bilda en Facebook-grupp är en del i arbetet med 

att skapa en öppen dialog mellan bidragsgivarna och organisationen. Via sociala medier sprids 

budskap, åsikter och nyheter väldigt snabbt, likadant gäller word-of-mouth vilket är känsligt när det 

gäller Röda Korsets organisation som art. Detta menar Intervjuperson 2 är även en del i vanligt 

CRM-arbete men eftersom organisationen inte har en försäljningsinriktad verksamhet utan med en 

ideologisk och human sådan ger Social CRM-strategi Röda Korset snabbare och enklare väg att 

direkt komma i kontakt med besökare, informationssökare och därmed potentiella bidragsgivare.  

Eftersom organisationens verksamhet exponeras mycket i media är det också detta som påverkar 

kundernas förväntningar om organisationen. Vidare berättar intervjuperson att Röda Korset har som 

mål att alltid vara närvarande och kontaktbara genom sitt användande av sociala medier, och i sitt 

arbete med Social CRM. Därför har de ändrat om lite i organisationen och det är nu fler anställda 

som har helgjour vilket innebär ökad tillgänglighet för allmänheten.  
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Det ska bli en del av pressjoursarbetet att ha koll på sociala medier och att ge svar så snabbt som 

möjligt. Intervjuperson 2 menar att Röda Korset har anpassat sig på detta sätt och att alla inom 

ledningen i organisationen måste kunna jobba med sociala medier. Intervjuperson 2 berättar också 

att det är därför Intervjuperson 1 har fått ändrad titel och nu ska arbeta och utbilda internt om 

sociala medier och kundrelationen genom dessa.  Intervjuperson 2 förklarar vidare att arbetet med 

Social CRM bygger på att skapa en nära relation till kunden som anses viktig för organisationen 

eftersom det skapar förtroende.  

”Man skänker inte pengar till någon man inte har förtroende för. Via sociala medier kan man se 

om min kusin skickar pengar till röda korset och jag litar ju på min kusin, då litar jag på Röda 

Korset. Att man sprider word-of-mouth, jätteviktigt att få ett personligt tilltal till våra givare, att det 

förstår att det är människor som jobbar på röda korset”. 

- intervjuperson 2 telefonintervju Röda Korset 28/04 - 2011 

 

Besökarna och användarna av de sociala nätverken där Röda Korset är aktiva, tror intervjuperson 1 

inte bara är intresserade av informationsinsamling utan menar på att de dessutom delvis söker en 

offentlighet vilket innebär att de vill ställa en fråga så andra ska se. Frågor som kan anses känsliga 

och då besökaren är kritisk, vill denne att andra ska kunna se och på så sätt öppna upp för en 

diskussion. Sedan menar intervjuperson 1 på att det också finns de som inte vet hur de ska kontakta 

Röda Korset och att de inte vill ta reda på det via telefon. Genom att skriva på exempelvis Facebook 

blir det Intervjuperson 1:s ansvar att ta reda på vem i organisationen som kan svara på frågorna som 

ställs. 

Röda Korset har under förra året få utstå mycket kritik i den svindlerihärva som uppdagades i 

media. Enligt intervjuperson 1 skapar användandet av sociala medier möjligheten för organisationen 

att kunna ge bra offentliga svar då människor är arga och klagar, och på så sätt bidra till att försöka 

lösa de oklarheter eller den negativa publiciteten som ligger till grund till kritiken. Vidare berättar 

intervjuperson 1 att det förekommit att folk skrivit kritiskt på Facebook och att de då har blivit 

besvarade med bra svar och då har de också tackat för bra svar. Social CRM-arbetet för Röda 

Korsets del innebär att det är viktigt med tillgänglighet och att de uttrycker sig på annat sätt på 

Facebook än i vanliga medier eftersom sociala nätverk är snabba och öppnar upp för mer personlig 

och vardaglig kommunikation.  

Intervjuperson 1 nämner också att fördelen med att vara aktiv i arbetet med Social CRM-arbete på 

de sociala forumen är att organisationen kan ha en mer öppen dialog med bidragsgivarna eller 

besökarna. Meningen med arbetet med Social CRM är att utnyttja sociala mediers styrka då det 

gäller att ta emot tips och föra dialoger med de som följer Röda Korsets verksamhet.  

Intervjuperson 2 säger att organisationen inte vet om Facebook anhängare är frivilliga medlemmar, 

bidragsgivare eller stöder organisationen generellt, men att Röda Korset försöker använda Facebook 

när de vill ha tips och hjälp från besökarna eller bidragsgivarna. Exempel på detta är att Röda 

Korset går ut och ber folk att sprida deras annonser till nyhetsredaktioner och oftast får 

organisationen dessa publicerade gratis eller kraftigt rabatterade. 
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Intervjuperson 2 kommenterar vidare att användandet av Social CRM bidrar till en förenklad och 

informell kommunikation. Det gäller att hålla nivån på konversationen på samma nivå som 

besökarna och användarna av de sociala nätverken och att även använda dessa medier som ett 

komplement till Röda Korsets ordinarie hemsida www.redcross.se.  

 

Intervjuperson 1 säger även att deras Social CRM-strategi bygger på hur organisationen vill 

uppfattas och vad de vill få ut att vara på de sociala nätverken. Deras tyngsta intresse för att 

använda Social CRM är för att förbättra kommunikationen och att skapa en känsla av närvar oavsett 

om det är fysiskt eller på nätet.  

 

”Vi ska vara där människor finns för att visa vad vi gör, och vara där på användarnas villkor, även 

ge korrekt information om oss och ger dem tecken på att vara intresserade av oss ska vi också mata 

dem med information istället för att de ska behöva gå in på vår sajt”. 

 

                                   - intervjuperson 1 telefonintervju Röda Korset 05/05 - 2011 

 

 

4.3 Komplett ASA 

 
Komplett ASA är en ledande aktör inom näthandel med totalt 9 nätbutiker i Skandinavien däribland 

Komplett.se och Inwarehouse.se inräknat. Bolaget är noterat på Oslobörsen och hade 2010 en 

omsättning på 3,8 miljarder norska kronor. Komplett ASA har sitt huvudlager i Norge på 21 000 

kvadratmeter och därifrån betjänas kunder i Norge, Sverige och Danmark. Vi har intervjuat 

kompletts VD som vi betecknar som intervjuperson 1 och bolagets kommunikationsansvarige som 

vi betecknar som intervjuperson 2.  

Komplett använder sig idag utav mestadels nätannonser och till viss del tv-reklam, sökoptimering, 

prisjämförelser och sponsring eftersom dessa kanaler och strategier som passar den typ av produkter 

och verksamhet som bolaget ägnar sig åt enligt intervjuperson 1. Komplett ASA har börjat använda 

sig av Social CRM under de senaste åren och inkluderar de sociala nätverken som Facebook, 

Twitter och YouTube, samt är även aktiva på en del bloggar. 

Intervjuperson 1 anser att skillnaden i användandet av Social CRM och traditionell CRM är att med 

hjälp av Social CRM använder man de sociala nätverken som en del i CRM-arbetet. Fördelen med 

detta är att det är ett kostnadseffektivt sätt att nå en stor målgrupp vilket gör det möjlighet att sprida 

information snabbt och detta anser Intervjuperson 1 är en ganska unik möjlighet som de inte hade 

förr, där de kan genomföra både marknadsföring och ändå få ut en dialog väldigt fort till en låg 

kostnad.  

Även detta berättar Intervjuperson 2 om, och tillägger att Komplett ASA även använder de sociala 

nätverken som informationskälla då företaget är helt internetbaserat. Med anledning av detta måste 

företaget också aktivt lyssna av det som sägs på Internet om dem.  
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Intervjuperson 2 berättar vidare att Komplett ASA har ett kundcenter som består av trettio personer 

som enbart arbetar med kundkontakt och att företaget har cirka 2000 kundhändelser per dag vilket 

genererar mycket feedback. Detta gör att företaget kan se väldigt tydliga trender om något galet har 

skett med produkter eller transport och de får väldigt snabbt feedback på detta och underlättar för 

förtaget att åtgärda detta.  

Vidare utvecklar intervjuperson 2 att det ofta händer att företaget får förslag inskickade via sina 

sociala nätverk som de sedan brukar göra tillgängliga internt. Exempel på detta kan vara att 

Komplett ASA genom sitt Social CRM arbete samlar in information som de tycker är relevant att ta 

till sig och som de sedan använder i den enkätundersökning som skickas ut till de registrerade 

kunderna tre gånger per år. Detta tror intervjuperson skapar en bild hos kunderna att företaget bryr 

sig om deras åsikter men även att företaget är måna om att förbättra service genom att genomföra 

undersökningar. 

Detta tror intervjuperson 2 har bidragit till att företaget har fått dels djupare insikt i vad kunderna 

efterfrågar och dels vad som är relevant för, och intresserar dessa kunder. Det bidrar också till att 

Komplett ASA kan höja sin kvalité både service- och utbudsmässigt. Bevis på detta menar 

Intervjuperson 2, är att Komplett ASA har vunnit åtskilliga priser i kategorier för kundnöjdhet i sina 

respektive verksamhetsländer genom oberoende mätningar och tidningar.  

Intervjuperson 2 menar också att eftersom företaget bedriver sin verksamhet på Internet är det 

viktigt att underlätta för kunden att kunna nå företaget genom god kommunikationsservice men 

även då det gäller kompetens kring produkterna och där är användandet av Social CRM en 

ovärderlig resurs. Genom att arbeta med kundrelationer via sociala nätverk menar intervjuperson 2 

att det kan i sin tur bidra till att kunden rekommenderar företaget till en vän eller bekant.  

Att använda sociala nätverk i sitt Social CRM-arbete innebär också att företaget måste anpassa sig 

och kommunicera på samma sätt som sina kunder säger intervjuperson 1.  

”Jag tror inte det behöver skapas något regelverk kring hur man kommunicerar i sociala medier 

utan det sitter i fingrarna på våra anställda som använder det privat och det blir ju också på så sätt 

en mindre formell kommunikation. De som kör sociala medier är unga anställda som tycker detta 

är skoj, den här typen av dialog med kunderna är inte så kommersiell utan är mer produktsnack”. 

- intervjuperson 1 telefonintervju Komplett ASA 07/05 – 2011 

 

 

Intervjuperson 1 menar också att eftersom bolaget är störst inom datorer så består också den grupp 

som arbetar med kommunikationen i de sociala medier av, som intervjuperson 1 betecknar dem som 

”nördigt geeksällskap”. Dessa individer har väldigt god produktinsikt eftersom det ofta är 

produkterna som diskuteras i forumen. 
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Intervjuperson 1 säger att Komplett ASA idag har en policy när det gäller kommunikation i sociala 

medier som innebär att företaget ska vara lätta att nå och kunna leverera information och kunskap 

till de kunder som eftersöker det. Däremot har Komplett ASA ingen policy när det gäller hur de 

sociala medierna ska användas utan att det står de anställda fritt, såvida de förhåller sig inom 

ramarna till det som har med företaget att göra. Detta eftersom företaget vill ha en ungdomlig 

utstrålning i dessa medier då det mestadels är ungdomar som använder dem.  

Intervjuperson 1 menar också på att genom att använda Social CRM som ett strategiskt verktyg via 

tvåvägskommunikation gör det att arbetet på lång sikt går ut på att bygga lojalitet genom att vara 

närvarande på de sociala nätverken som de anser är en självklar del för ett lyckat Social-CRM 

arbete. På kort sikt är målet att engagera och få till en dialog och att detta mynnar ut i ett starkare 

varumärke. Detta menar Intervjuperson 1, ger kunden större förtroende för företaget och kanske 

även resulterar i att han eller hon rekommenderar företaget till sina vänner och bekanta. En annan 

fördel är också att det är billigare för företaget att behålla kunderna än att hitta nya.  

Intervjuperson 2 berättar att Komplett ASA på senare tid även har börjat använda sig av Social 

CRM i syfte att via de sociala medierna engagera kunderna i företaget. Detta genom att be kunderna 

att skicka in reklamfilmer åt företaget som de själva spelat in mot att insändarna kan vinna priser. 

De filmer som enligt Komplett ASA anses hålla tillräcklig kvalité för kommersiellt bruk har de köpt 

tv tid för i de olika ländernas tv-kanaler. Detta tror intervjuperson 2 är ett bra sätt att engagera deras 

trofasta kunder. Alla bidragen finns också att se på YouTube.  

Intervjuperson 1 berättar att Komplett ASA kommer att införa ett nytt Social CRM-system som 

innebär att de nu kommer kunna segmentera kunderna på ett bättre sätt jämfört med innan. Detta 

eftersom de vill kunna skicka skräddarsydda erbjudanden och e-mail, samt även kunna reglera hjälp 

och service på ett mer effektivt sätt. Vidare kommer företaget arbeta ännu mer med att underlätta 

för sina kunder att kommunicera med varandra genom att uppmuntra detta exempelvis genom 

sociala nätverk och kampanjer. Tanken med detta är att skapa kundnöje och återbesök. 
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A N A L Y S 

 

5.1 Definition av Social CRM  

Eftersom Social CRM är ett nytt begrepp och en ny form av CRM strategi är det också svårt 

att precis definiera Social CRM både teoretiskt men även för de företag som arbetar med det. 

Bush (2008) ger exempel på definition där han menar att Social CRM är ett arbetssätt där 

företag genom sociala nätverk kan samla in information men även interagera och skapa 

förbättrad kommunikation medan Walsh (2011) skriver är Social CRM är en förlängning av 

traditionell CRM där arbetet utgår från internet, sociala nätverk och digitala kanaler.  

Våra tre företag har arbetat med Social CRM i lite mer än två år och har inte kunnat ge någon 

klar definition men i grund och botten anses Social CRM vara ett nytt arbetssätt som 

kostnadseffektivt möjliggör för dem att nå stora mängder människor, samla in information 

och även att ge ut information. Detta går i linje med Bush (2008) och Walsh (2011) definition 

av Social CRM. Anledning till att det är svårt att klargöra begreppet Social CRM kan vara att 

det är ett så pass nytt sätt som har utvecklats på senare tid.  

5.2 Kommunikation 
 

Leavitt och Mueller (1951) menar att då sändaren vill nå mottagaren med sitt budskap är 

chansen att lyckas med detta större om mottagaren hjälper till. Detta styrks av att alla företag 

arbetar med att få folk att inte bara kommunicera med företaget utan också att bidra till 

kommunikation mellan varandra och på så sätt förmedla företagens budskap vidare.  

Vidare tar Leavitt & Mueller (1951) upp att när mottagaren ges möjlighet att ställa frågor så 

kan han bilda sig en bättre förståelse av vad sändaren vill ha sagt. Gemensamt för alla tre 

företagen är att de har valt att använda Social CRM och arbetet med sociala medier för att 

förbättra tvåvägskommunikationen, eftersom detta ska skapa öppenhet som bidrar till ökad 

förståelse och till att kunder och bidragsgivare ska kunna få svar på sina frågor. Komplett 

ASA menar även att användandet av Social CRM som ett strategiskt verktyg för 

kundkommunikation motiveras av att arbetet långsiktigt går ut på att bygga lojalitet och att 

vara närvarande och kortsiktigt på att engagera och få till en dialog och att detta sedan kan 

resultera i ett starkare varumärke.  

Ving menar att tack vare Social CRM öppnar man upp för kommunikation över vän- och 

familjegränserna genom att besökare och kunder själva engagerar sig och skapar diskussion. 

Detta kan även bidra och användas till att sprida företagets budskap genom dessa kontakter. 

Röda Korset anser att genom att uppmuntra till användning och spridning av företagets 

budskap mellan personer bidrar detta till bra publicitet som är viktig för deras verksamhet.  
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Genom användandet av feedback kan företagen förbättra sin kommunikation och på så sätt 

bidra till närmare relation med kunder. Feedback har även en positiv inverkan på mottagaren 

eftersom denne känner delaktighet då det skapas en interaktion mellan de två parterna där 

man kommunicerar med varandra och inte mot varandra (Fiske, 2001). Komplett ASA och 

Ving arbetar för att skapa en öppen kommunikation med sina kunder och Röda Korset för sin 

del med sina bidragsgivare.  

För Komplett ASA är feedback en viktig del i kommunikationen och servicen eftersom detta 

underlättar för företaget att åtgärda problem som företaget blir varse om tack vare feedback. 

Likaså använder Ving den feedback de får in i sina enkäter och genom sociala medier till att 

känna av vad som kan anpassas och utformas i produktutbudet. Röda Korset fokuserar på att 

ta emot feedback och förmedla den vidare till berörd del i organisationen för att anpassa 

organisationens mål.  

Genom Social CRM får Röda Korset feedback som kan användas till att förbättra synen på 

organisationen hos bidragsgivarna eftersom organisationen exponeras mycket i medier i och 

med att deras verksamhet handlar i förtroende. Ving utnyttjar den feedback företaget får in 

genom att utforma och anpassa sina resmål för att på så sätt förbättra kundnöjdheten gällande 

utbud med mera och Komplett ASA använder feedback mestadels för att rätta till de fel som 

uppstår i det långa logistikledet och i de fall då Komplett ASA själva byggt datorerna.  

Eftersom konsumenter använder digitala medier till att söka, handla, blogga, umgås eller roar 

sig, skapas det möjligheter för marknadsförare att skaffa sig djupare kundinsikt. Numera kan 

marknadsförare konversera i realtid med konsumenterna och Landry, Ude & Vollmer, (2010) 

skriver att företag kan identifiera opinionsbildare och omvandla dessa till 

varumärkesevangelister, samla in idéer för att förbättra sina produkter och tjänster. Företag 

kan även förändra sina marknadsföringsmeddelanden och marknadsföringsmix direkt, 

beroende på vad det är som fungerar bäst just nu. Komplett ASA anser att användandet av 

Social CRM skiljer sig från traditionell CRM genom att Social CRM använder de sociala 

medierna som en del i CRM arbetet. Fördelen med detta är ett kostnadseffektivt sätt att nå en 

stor målgrupp och på så sätt sprida information snabbt.  

Både Ving och Röda Korset anser att användandet av sociala medier och sitt arbete med 

Social CRM innebär att de kan nå en större målgrupp och även använda informationen som 

kommer tillbaka i form av feedback. Respondenterna på Röda Korset menar att man via 

sociala medier kan sprida budskap, åsikter och nyheter väldigt snabbt, likadant gäller word-

of-mouth som är känsligt när det gäller Röda Korsets organisation som art. Respondenterna 

på Komplett ASA däremot ser det som en teknisk fördel eftersom de använder den till att få 

information till att utforma sina enkätundersökningar som de sen skickar ut till sina kunder. I 

dag kan man göra ändringar i sin annonsering i så gott som realtid med hjälp av digitala 

medier och det man lär sig på detta är möjligt att snabbt sprida vidare genom företaget 

värdekedja till produktutveckling, tillverkning, återförsäljning, distribution och självklart till 

marknadsföringen (Vollmer, 2008).  
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Landry, Ude & Vollmer (2010) skriver att numera kan marknadsförare konversera i realtid 

med konsumenterna och detta hjälper företagen att identifiera opinionsbildare och omvandla 

dessa till varumärkesevangelister, samla in idéer och förbättra sina produkter och sin service. 

Ving har en uttalad policy som innebär att företaget alltid ska vara närvarande på de sociala 

forumen för att kunna ge service och svar på kritik. Respondenterna på Röda Korset tror att 

de som kontaktar dem inte bara använder de sociala forumen som informationskälla utan 

också söker en offentlighet vilket innebär att det som besökaren skriver också är öppet för 

andra att läsa och att man kan se hur Röda Korset svarar. Detta vänder Röda Korset till sin 

fördel då de arbetar för att kunna vända negativa frågor till positiva svar som gör att personen 

i fråga får en ny positiv inställning till organisationen istället. 

Komplett ASA menar att de försöker svara på klagomål som de kan se på bloggar, forum och 

i de sociala plattformarna. Men för att skapa trovärdighet så vill företaget inte censurera 

negativa kommentarer. Man menar att om det bara står att läsa positiva kommentarer så 

mister företaget sin trovärdighet eftersom de anser att ingen är perfekt.  

5.3 Kundinsikt 

 
Enligt Stone (2004) innefattar kundinsikt flera områden som att veta vem kunden är, vad han 

eller hon gör, var någonstans de befinner sig, vad de köper, vad de skulle vilja köpa, vilka 

medier de exponeras för och vilka de, om möjligt väljer bort.  Respondenterna på Ving anser 

att det är viktigt att man når kunden med rätt budskap vid rätt tillfälle med rätt erbjudande och 

det är därför Ving har satsat mer på Social CRM.  

Både Ving och Komplett ASA arbetar näst intill uteslutande mot internet eftersom deras 

kunder finns där, och båda menar att arbetet med de sociala medierna därför har blivit så 

viktigt och har öppnat upp för nya möjligheter. Respondenterna på Komplett ASA anser att 

man genom att utnyttja de sociala medierna som ett verktyg också gör det enklare att läsa av 

kunderna och anpassa sin kommunikation och service som gynnar företaget på lång sikt.  

För att stärka relationen till konsumenten så anpassar man sig därför kontinuerligt till 

konsumenternas uttryckta behov och önskemål (Grönroos, 2004). På Ving arbetar man aktivt 

med detta genom att avläsa diskussionerna som förekommer på sociala forum och genom 

detta skapa debatt för att få reda på hur företaget ska kunna erbjuda nya resmål som 

överensstämmer med kundernas önskemål. Likaså använder Komplett ASA sig av den 

feedback företaget får av sina kundhändelser till att förbättra och åtgärda fel som uppstår i det 

långa ledet från köp till leverans.  

Röda Korset arbetar mer med att skapa öppenhet och lyssna till vad folk skriver och bidra till 

en dialog genom sociala medier eftersom organisationen vare sig säljer produkter eller tjänster 

utan vill förmedla en mänsklig och närvarande kontakt.  Denna form av aktivt lyssnande 

inspirerar till respekt och ökar lojaliteten (Landry, Ude & Vollmer, 2010). 
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Landry, Ude & Vollmer (2010) skriver att för att aktivera en konsument så måste du förstå 

konsumenten och för att förstå konsumenten måste du lyssna och observera. Då du lyssnar 

och observerar bidrar det till djupare kundinsikt och detta kan styrkas av alla tre företag vi 

intervjuat eftersom en av de primära anledningarna till att företagen använder sig av Social 

CRM är för att läsa av och förstå kunders beteenden, viljor och önskemål för att på så sätt 

bidra till förbättrad kommunikation, förändrat produktutbud eller bättre service. 

5.4 Interaktion 

 
Gemensamt för samtliga tre företag är att dessa närvarar och arbetar med Social-CRM som 

innebär enligt deras mening att få folk att inte bara kommunicera med företaget utan också att 

bidra till kommunikation mellan varandra och på så sätt förmedla företagens budskap vidare. 

Leavitt och Mueller (1951) menar att då sändaren vill nå mottagaren med sitt budskap är 

chansen att lyckas med detta större om mottagaren hjälper till. Medan Röda Korset och Ving 

uppmuntrar till diskussion mellan besökare försöker Komplett ASA skapa interaktion med 

sina kunder i sociala medier genom att bland annat uppmuntra till skapandet av reklamfilmer 

vilka sedan kan användas i marknadsföringssyfte för att engagera trofasta kunder.   

Luarn & Lin, (2003) skriver att företag bör anpassa informationsinnehållet och bry sig om 

sina kunders upplevelse av företaget eftersom detta kan påverka hur nöjd kunden är med 

mötet. Alla tre företagen vi har intervjuat anser att arbetet med Social CRM innebär att 

företagen kan ha en informell kommunikation vilket bidrar till förenklad och mer trovärdig 

kommunikation.  

Från sitt håll menar Ving, att när det gäller kommunikation är det detta som besökarna 

uppskattar mest, att de blir sedda och att de faktiskt får svar snabbt och tack vare detta ser 

Ving användandet av sociala medier som en bra servicekanal. Komplett ASA har medvetet 

valt att använda yngre anställda som ansvarar för kommunikationen i arbetet med sociala 

medier eftersom detta ”sitter i fingrarna” hos dem. I och med att de anställda använder de 

sociala medierna privat anser Komplett ASA att detta är fördelaktigt då det bidrar till mindre 

en formell kommunikation. Respondenterna på Röda Korset menar att organisationen har 

anpassat sig på det sättet att alla inom organisationens ledning måste kunna jobba med sociala 

medier.  

En del av en evig varumärkes-byggande maskin är tvåvägs-relationen med konsumenten, 

menar Vollmer, (2008) och detta menar Komplett ASA att genom att de sociala medierna har 

företagen nu en unik möjlighet att genomföra både marknadsföring och delta i dialogen vilket 

de inte hade möjlighet till tidigare. Genom detta kan Komplett ASA arbeta för att skapa en 

långvarig relation som på lång sikt bygger upp lojalitet men också kan mynna ut i ett starkare 

varumärke. Respondenterna på Ving och Röda Korset går också in lite på att kommunikation 

via sociala medier i arbetet med Social CRM bidrar till ökad framkomlighet för kunderna och 

bidragsgivarna vilket bidrar till en positiv inställning gentemot företaget som då anses öppna 

och lyhörda.  
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För att öka kundnöjdheten bör företag anpassa informationsinnehållet och bry sig om sina 

kunders upplevelse av företaget redan från första mötet. Att vårda interaktionen med 

konsumenten på detta sätt kan påverka hur nöjd kunden är med mötet (Luarn & Lin, 2003). 

Komplett ASA arbetar med detta genom att bjuda in sina kunder till att själva skapa 

reklamfilmer åt Komplett ASA med chans till fina vinster och de bidrag som anses hålla 

tillräcklig kvalité för kommersiellt bruk har de köpt tv tid till i de olika ländernas tv-kanaler. 

5.5 Lojalitet 

Ballantyne (2004) skriver att delad kunskap i en relation påverkas utvecklingen av förtroende 

mellan parterna. Detta är av stor vikt för Röda Korsets del eftersom organisationen utgörs av 

fortroendeverksamhet och är helt beroende av bidragsgivares förtroende. För att öka 

förtroende anser Röda korset att det är viktigt att ständigt vara närvarande och aktiva på de 

sociala nätverken.  

Tack vare att Ving och Röda Korset använder sig av Social CRM menar de att de kan skapa 

lojalitet genom att använda sig av informationen som kan utvinnas ur sociala forum. Detta i 

sin tur gör att lojala kunder kan fungera som en förlängning av företagens egna säljteam och 

sprida deras budskap och kommunikation vidare. Detta stämmer överens med det Melin 

(2008) skriver, att om kunden känner till företaget som varumärke kommer det också till 

större del undanröja osäkerheten och tvivel hos konsumenten om det är till fördel för 

företaget. 

5.6 Kundvärde 

 
Avseende den traditionella värdeskapande processen har företaget och kunden distinkta roller 

när det gäller tillverkning och konsumtion. Men då trenden pekar mot ett gemensamt 

värdeskapande så blir dessa roller mindre tydliga (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

Respondenterna på Ving och Röda Korset har varit tydliga med att framföra att båda vill få 

kunder, och i Röda Korsets fall bidragsgivare att interagera med varandra för att sprida virala 

rekommendationer och ge bidrag. Detta innebär att dessa spridare kan anses som en 

förlängning till företagens sälj och kommunikationsteam. I Vings fall avgörs val och köp av 

resmål i många fall av rekommendationer från vänner och bekanta vilket innebär att besökare 

och kunder själva engagerar sig och skapar diskussion vilket även kan bidra och användas till 

att genom dessa kontakter sprida företagets budskap.  

Eftersom Komplett ASA säljer datorprodukter och val av dessa omfattas inte i lika hög grad 

av rekommendationer utan mer av produktegenskaper och kompetens kring produkterna och 

servicen och smidigheten i logistiken. Därför använder Komplett ASA, som vi skrivit 

tidigare, sig av unga kunniga ”datornördar” som kan ge kompetent service men ändå behålla 

en ungdomlig bild av företaget då majoriteten av företagets kunder är unga män. 
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Kvalitén beror på hur interaktionen mellan företaget och dess kunder byggs upp och på 

kapaciteten att skapa en variation av upplevelser. Ett företag måste sedan aktivt arbeta för att 

skapa miljöer som möjliggör olika former av samarbete (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

Samtliga tre företag vi intervjuat uppger att de genom sociala medier har uppmuntrat till 

kommunikation mellan besökare, och trots att de bara varit presenterade på dessa forum i 

mellan 1 och 2,5 år har alla tre företag även utformade policys som säger hur de ska utveckla 

och använda Social CRM som kommunikationsverktyg genom att närvara i sociala medier. 

Grönroos (2002) skriver att då marknadsföringsåtgärder som massmarknadsföring och 

direktreklam inte stämmer överens med de kommunikationseffekter som uppstår genom 

servicemötet eller via word-of-mouth-kommunikation finns det stora risker att företagets 

budskap lovar för mycket och att det uppstår kvalitetsklyftor. Komplett ASA har medvetet 

valt att minska antalet annonser och direktreklam och satsar i dagsläget istället på mestadels 

internet-banners, i vissa fall tv-reklam och sponsring. Detta eftersom man anser att kunder 

redan exponeras för tillräckligt med reklam och att arbetet med personliga kontakter som 

möjliggörs med hjälp av Social CRM är mycket mer värdefullt då det bidrar till långvarig tillit 

och varumärkeslojalitet. Vidare anser respondenterna på Komplett ASA att kunden får större 

förtroende för företaget och kanske även rekommenderar företaget till sina vänner och 

bekanta. En annan fördel är också att det är billigare för företaget att behålla kunderna än att 

hitta nya. Grönroos (2002) skriver att samspelet och interaktionen mellan företaget och 

kunden inriktas på kundens behov och önskemål för att åstadkomma positiv ryktesspridning 

och hög upplevd kvalité är nyckeln till framgångsrik marknadskommunikation.  

Olvier (1996) skriver att förväntningar baseras på tidigare erfarenheter, nutida omständigheter 

och annan information. Likadant anger respondenterna på Ving att det har blivit svårt att nå 

kunderna med traditionella marknadskanaler eftersom konsumenter får reklam och budskap 

från alla håll idag. Respondenterna på Ving menar på att det därför har blivit viktigare att 

budskapet som skall ut till kunderna är relevant så att det blir lättare att ta det till sig. Det 

anses viktigt att företaget når kunden med rätt budskap vid rätt tillfälle med rätt erbjudande 

och det är därför Ving har satsat mer på Social CRM. respondenterna på Ving är också noga 

med att poängtera att de inte bara arbetar för att sälja utan också för att hålla vad de lovar och 

vara så beskrivande och sanningsenliga som möjligt för att underlätta kundernas val av resmål 

och hotell. 

 

Komplett anser sig tycka det blir mer och mer viktigare för företaget att använda de sociala 

nätverken som reklam och kommunikationskanal och har därför valt att inte lägga lika stora 

resurser på traditionell reklam som tryck och banners. Likt det Klaassen (2007) skriver att 

företag i dag börjar inse och överge idén att lägga pengar på annonser och istället fokusera på 

informationssamling, har Komplett valt att göra detta. Detta kan vara i ledet av den utveckling 

som alla tre företagen anser att Social CRM skapar.  
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Upplevelsen kunden har av mötet och huruvida förväntningarna på kvalitén uppfylldes 

påverkar i sin tur spridandet av uppmärksamhet via word-of-mouth (Grönroos, 2002). Detta 

har respondenterna på Röda Korset poängterat eftersom de anser att deras verksamhet helt 

bygger på tillit och att det därför är oerhört viktigt för organisationen vilka förväntningar 

personer har på dem utifrån vad de läst i media. De resonerar som så att folk inte skänker 

pengar till någon de inte har förtroende för.  

Via sociala medier kan personer se om exempelvis deras kusin skickar pengar till Röda 

Korset, och de litar ju på sin kusin, vilket bör göra att han eller hon då även litar på Röda 

Korset. Detta kan enligt Röda Korsets respondenter bidra till spridning av positiv word-of-

mouth och därför är det jätteviktigt att organisationen för en icke formellt dialog med sina 

givare så att de förstår att det är människor som jobbar på Röda Korset. 

Respondenterna på Ving menar också att deras verksamhet styrs mycket av de val 

konsumenter gör som påverkats av den information de fått via word-of-mouth och 

rekommendationer. Eftersom företaget bara har tre fysiska butiker kvar har företaget arbetat 

mer med service via Internet och telefon. Precis som för Röda Korset betyder det som andra 

säger ibland mer än vad bolaget själva säger och därför påverkas ofta val av, i Vings fall, 

resmål av word-of-mouth eller viral spridning. På Ving anser man att det kunderna uppskattar 

är just möjligheten till öppenhet och den goda service som kan ges snabbt via de sociala 

medierna eftersom det hela tiden finns anställda som arbetar enbart med dessa medier.  

Mascarenhas, Kesavan & Bernacchi, (2006) skriver att de företag som dessutom kombinerar 

funktionella och emotionella fördelar är de som klarar sig bäst i konkurrensen efter som de 

emotionella banden mellan företaget och dess kunder är svåra för konkurrenter att kopiera 

eller förstöra. Detta styrks av respondenterna på Ving som berättar att det skapas en form av 

närvaro från Vings sida, till besökaren och exempel på detta visades då ask-molnet lamslog 

större delen av Europas flygtrafik april 2010. Ving använde då ett extra special-insatt team 

som bland annat kommunicerade med sina kunder genom just sociala medier eftersom detta 

var den enklaste och snabbaste sättet att få ut information till en stor målgrupp. 

Komplett ASA arbetar också med att skapa funktionella och emotionella fördelar med hjälp 

av sitt kundcenter som består av mycket kunniga personer, som intervjuperson 1 på Komplett 

ASA betecknar som ”nördiga geeks”, eftersom detta gör att kunden som själv är intresserad 

av datorer möts av en ung anställd som kan ge service med mycket hög kompetens och ändå 

skapa en personlig koppling i och med sin ungdomliga utstrålning och bemötande. Därför är 

också majoriteten av den personal som sköter Komplett ASAs kontakt via de sociala 

medierna mot kunder och besökare, unga anställda som tycker det är skoj, som använder 

tekniken även på sin fritid och som redan har det i fingrarna.  
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Ett företags framgångar beror på om de kan leverera värde till kunden (Payne, & Holt, 2001) 

och enligt Stone (2004) är den främsta källan till kundvärde upplevelsen och detta arbetar alla 

de tre företag vi intervjuat med. Dock arbetar Ving och Komplett ASA med detta på ett mer 

strategiskt sätt i sin personalgrupp eftersom det är produkter och tjänster de säljer medan 

Röda Korset försöker skapa kundvärde genom god kommunikation och bemötande i hopp om 

detta ska förmedlas vidare i viral spridning för ökat förtroende som genererar i fler 

bidragsgivare.  

5.7 DART modellen 
 

I DART-modellen som Prahalad & Ramaswamy (2004) redovisar, menar författarna att 

nyckeldelarna i samarbetsprocessen är dialog, tillgänglighet, riskbedömning och öppenhet. 

Detta styrks av att alla tre fallföretag har angivit att deras arbete med Social CRM går ut på att 

de vill använda verktygen som kan utnyttjas i sociala nätverk till att dels samla in information 

men också för att ge ut information genom att vara tillgängliga och skapa dialog mellan 

besökarna och företagen. Däremot är det ingen som nämner riskbedömning som ingår i 

modellen.  

Prahalad & Ramaswamy (2004) menar att riskbedömning innebär att man med säkerhet kan 

säga att interaktion mellan företag och konsumenter kommer att öka, och konsumenterna 

kommer att kräva företaget på information kring risker och hur man ska hantera personliga 

och sociala risker som kan associeras med produkter och tjänster. Än så länge är arbetet med 

Social CRM relativt nytt och de företag vi har intervjuat arbetar för att förbättra och utveckla 

kommunikationen och även öka interaktionen med konsumenterna. Däremot anser 

respondenterna på Ving att det finns risk för missbedömning och missnöjdhet om Ving inte är 

ärliga när det gäller sina rekommendationer eller produktbeskrivningar och att detta kan 

påverka deras varumärke vilket kan leda till att kunden väljer en konkurrent.  Respondenterna 

på Komplett ASA menar också att det finns en risk med att låta konsumeter kommentera och 

skriva fritt på forum och i sociala nätverk, att det i och med detta också kan skapas negativ 

publicitet. Dock väljer företaget att inte censurera kritiska kommentarer och liknande med 

hänvisning att detta kan skada trovärdigheten då inget företag är perfekt.  

DART-modellen är en av nyckeldelarna tillgänglighet, vilket enligt Prahalad & Ramaswamy 

(2004) innebär att man genom att göra det möjligt för kunden att få tillgång till information 

som gäller företaget så kan man interagera mer effektivt. Detta styrks av våra tre fallföretag 

eftersom alla arbetar för att skapa möjligheter för kommunikation och interaktion genom att 

vara tillgängliga i sociala medier. Under utbrottet på Island under april 2010, då ask-molnet 

ställde till stora besvär med flyget använde Ving sig av de sociala medierna genom att i en 

extrainsatt specialgrupp försöka sprida ut information och hjälpa sina kunder via den vägen, 

vilket de också har fått positiv respons från.  
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Som exempel har Röda Korset satt som policy att fler i organisationen ska ha jour vilket 

innebär att en eller två alltid ska vara tillgängliga i de sociala nätverken, och även att alla 

inom organisationens ledning ska kunna hantera och ha god kunskap om de sociala 

nätverkens uppbyggnad, funktioner och användningsområden. Komplett ASA har ett 

kundcenter som består av trettio anställda som ska hjälpa till med service- och produktfrågor. 

Man använder sig av unga kunniga anställda som använder sociala medier även i sitt privatliv 

för att behålla en öppen och ungdomlig kommunikation via dessa kanaler.  

En annan nyckeldel i DART-modellen är dialog som Grönroos (2004) definierar som en 

interaktiv process där man resonerar med varandra för att möjliggöra skapandet av en 

gemensam kunskapsbas. Ving skapar dialog genom att be kunderna fylla i formulär där dem 

anger vad som varit bra, respektive dåligt på deras resa i syfte att förbättra kvalitén på och 

utbudet av sina resmål. Likaså Komplett ASA går steget längre genom att i kampanjer be 

kunder utforma reklamfilmer som de sedan kan använda i sin marknadsföring. Detta för att 

skapa en närmare relation till kunderna och även visa kunderna sin uppskattning genom att 

låta deras reklam visas på TV, men också genom att ge dem chanser till fina vinster.  

Den fjärde nyckeldelen i DART-modellen är öppenhet, då information om produkter, tekniker 

och affärssystem blir allt mer lättillgängligt blir skapandet av nya nivåer av öppenhet allt mer 

önskvärt (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Röda Korset har utmärkt sig genom att uppge hur 

viktigt det är för deras organisation att visa öppenhet och transparens då deras verksamhet 

bygger på lojalitet från grunden.  

Röda Korset anser också att det är viktigt att kunna visa att de tål att granskas och att det 

därmed är viktigt att skapa en bild av att organisationen bidrar till öppenhet. Respondenterna 

på Ving anser att öppenhet skapas genom att visa att företaget är lyhört och att det är en bild 

de vill skapa genom att uppmuntra till feedback genom enkäter med mera, men framförallt 

genom att visa att den feedback de får in också resulterar i förändringar. Exempel på detta är 

bland annat att Ving skapat två nya resekoncept som tagits fram tack vare information från 

enkäter. 
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S L U T S A T S 

 

6.1 Vår slutsats 
 

Syftet med vår uppsats har varit att få en ökad förståelse för företags arbete med sociala 

medier, och om vad som motiverar företag att använda sig av Social CRM. Genom vår studie 

har vi med hjälp av den teori vi samlat in, de empiriska uppgifterna vi fått i form av intervjuer 

och den analys vi genomfört där vi jämfört empirin med teorin, kunnat dra slutsatser gällande 

ämnet.  

Eftersom de sociala nätverken idag är det nya sättet folk kommunicerar med varandra på, har 

det underlättat för företagen genom Social CRM att skapa dialog med sina besökare och 

kunder eftersom dessa själva väljer att kontakta företagen genom de öppna forumen. Samtliga 

tre företag anser att kommunikation i sociala medier kommer att bli allt mer betydande och 

har därför anpassat sina mål och skapat policys för detta vilket innebär att de ska vara 

närvarande och tillgängliga på Internet.  

Det vi kan utröna ur vår rapport är att fenomenet Social CRM är ett relativt nytt begrepp som 

många företag ännu inte börjat använda sig av, men som fler och fler börjar anamma. 

Eftersom Social CRM kan förklaras som en förlängning av traditionell CRM, bidrar detta 

också till att med dagens it-teknologi och den snabba kommunikationen som sker via de 

nätbaserade sociala nätverken, att företag ser olika möjligheter som Social CRM banar väg 

för. Beroende på vad företagens huvudsakliga intresse och förväntningar med att medverka i 

de sociala nätverken och använda dessa i sitt Social CRM har vi kommit fram till några 

generellt gällande motivationer och fördelar som eftersträvas och uppnås utifrån de teorier 

och intervjuer vi har läst och genomfört. 

 

Ving Sverige AB och komplett ASA är båda företag som säljer en produkt eller tjänst medan 

Röda Korset är inriktade på bistånd och att skapa en förtroenderelation mellan organisationen 

och bidragsgivare och besökare. Ving Sverige är med tjänst inriktat eftersom de förmedlar en 

produkt (resan) och agerar som mellanhand medan komplett ASA säljer hårdvaru- och 

mjukvaruprodukter direkt från ett centrallager. Trots att vi har ett företag som förmedlar en 

produkt, medan et annat säljer och en tredje arbetar med välgörenhet har alla tre liknande 

förväntningar och upplevelser av Social CRM med några skillnader som vi kommer att 

redovisa nedan. 

 

1 Nå en större målgrupp som innebär att fler besökare kan motta reklam men framförallt 

information. Samtliga tre företag anser sig kunna på ett kostnadseffektivt sätt nå en större 

målgrupp och även på ett snabbare sätt än genom traditionell marknadsföring och 

kommunikation. För Röda Korset Sverige är detta en vital del av deras arbeta med att skapa 

bra publicitet eftersom organisationen är så känslig för vad som sägs och skrivs om dem och 

därför anser de att det är en fördel att kunna arbeta direkt med besökarna som Social CRM 

öppnar upp för. 
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2 Engagera och interagera med besökare. Inte heller bara att engagera med besökarna utan 

även att få besökarna att interagera med varandra. Detta har framförallt VING tagit fast på 

och även Komplett ASA har berättat att det sker mellan besökarna. Detta eftersom besökare 

ofta befinner sig på de sociala nätverken för informationssökning och därmed är de också 

villiga att dela med sig och ta emot information som andra besökare ger ifrån sig.  

 

Komplett ASA använder sig av tävlingar som uppmuntrar besökare att lägga upp videos för 

att skapa engagemang. Likaså menar Röda Korset att folk litar på vad andra säger om 

organisationen och ges det positiv respons från en vän eller släkting så ökar också chansen att 

personen skänker pengar till organisationen. För Komplett ASA och Ving har arbetet med 

Social CRM blivit allt viktigare då deras verksamheter nästa uteslutande presenteras på 

Webben. 

 

3 Informationsinsamling. Röda Korset arbetar med Social CRM inte bara för att ge 

information utan även för at samla in information och höra vad som sägs om organisationen. 

Likaså som VING ser en tydlig trend i att besökare rekommenderar resmål till varandra och 

använder därmed den informationsspridning som sker till att utöka och skapa nya resmål. 

Exempelvis har de tack vare Social CRM tagit fram två nya restyper; SunWings och 

SunTrends.  

I och med kommunikation i sociala medier kan företag dels använda sig av data till hjälp vid 

statistik mätningar, men även ta hjälp av inlägg och kommentarer för att få en djupare 

kvalitativ kundinsikt. Detta innebär att de på så sätt kan utforma budskap och produktutbud 

utifrån de preferenser kunder har och på så sätt skapa sig konkurrensfördelar.  

4 Skapa en mer informell relation. I och med att forumen möjliggör en öppen dialog bidrar 

detta till att företagen kommunicerar med sina kunder på en mindre formell nivå, vilket alla 

våra intervjuföretag anser bidra till en bättre interaktion och närmare relation till kunden. 

Detta i sin tur menar de ökar möjligheterna till att skapa långvariga relationer och öka 

varumärkeslojaliteten.  

För Röda Korset är detta viktigt för det bidrar till att de kan kommunicera direkt och även 

svara på kritik som undanröjer frågetecken kring organisationens arbetssätt och hantering med 

pengar. Komplett ASA har valt att låta unga datorkunniga vara de som utgör företagets 

kommunikation genom Social CRM eftersom de anses tekniskt kompetenta och eftersom 

arbete och kommunikation med dator är en vardaglig del i deras liv.  

5 Vara mer närvarande och visa tillgänglighet. Efter den svindelhärvan som uppdagades i 

media under 2010 fick Röda Korset utstå mycket kritik och därför fastställdes att det skulle 

finnas en transparens som genomlyser i företaget och detta menar de bidrar till att förbättra 

organisationen som varumärke och synen på organisationen hos bidragsgivarna. Detsamma 

har de andra två fall företagen intresse av att visa närvaro och därför kan vi dra slutsatsen att 

överlag är detta viktigt i den förtroendebyggande processen som sker med Social CRM.  
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Vår slutsats är att för företag är arbetet med Social CRM ett nytt sätt att arbeta på för att 

förbättra kommunikationen och få ökad förståelse för sina besökare och kunder. De 

fallföretag vi har undersökt har alla varit närvarande på den sociala webben mellan ett och ett 

halvt till tre år och därför är arbetet med dessa medier fortfarande nytt.  

Gemensamt för alla företag är att de anser att arbetet med Social CRM kommer bli en allt 

viktigare del eftersom detta öppnar upp för möjligheten att nå en större målgrupp till ett litet 

pris, att det skapas möjligheter till förbättrad interaktion med kunden och en chans till en mer 

öppen och informell kontakter som bidrar till närmare och mer personliga relationer. 

Företagen använder också Social CRM för att samla in information för att få en djupare 

kundinsikt i syfte att kunna förbättra utbud, service och företagens image gentemot besökare 

och kunder.  

Vår uppsats kan ge ett gott underlag till företag som vill börja arbeta med Social CRM men 

inte vet hur de skall gå tillväga eller vad som kan uppnås. Där kan vår uppsats komma bra till 

pass för att se hur andra företag inom snarlika men ändå inte helt lika branscher går tillväga 

men också vad dessa anser sig själva ha uppnått med att börja använda Social CRM.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra en studie av två eller flera företag inom samma 

bransch för att se om tankar och motiv till användning av Social CRM är branschspecifika. 

Det skulle även vara intressant att utöka studien genom att jämföra Social CRMs potential ur 

en konsults, eller en leverantörs perspektiv med hur användningen ser ut i verkligheten. Detta 

för att på så sätt utröna om verktygen implementerats på det sätt som definitionen anger eller 

hur långt det är kvar till den dag då all marknadskommunikation sker elektroniskt. 
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B I L A G A  

Intervjuguide: 

 

- Är det ok att vi spelar in intervjun, det skulle hjälpa oss då vi gör vår analys? 

Inledning 

1. Vilken befattning har ni på företaget och vilka är era arbetsuppgifter? 

2. Vad anser ni är syftet med marknadsföring? 

 

3. Vad upplever ni är företagets huvudsakliga mål med er kontakt med konsumenterna? 

 

4. Vad använder ni er av för marknadsföringskanaler? 

 

5. Upplever ni att kunder är har blivit svårare att nå med traditionella 

marknadsföringskanaler? 

Kommunikation och skapandet av kundvärde 

6. Vad innebär den feedback ni får från konsumenterna för er interaktion med kunden? 

 

7. Hur tar ni tillvara på nya influenser och idéer från era kunder? 

 

8. Hur tror ni att konsumenterna upplever ert sätt att kommunicera med dem? 

 

9. Underlättar ni för era kunder att kommunicera med varandra genom att uppmuntra 

bildandet av sociala nätverk? 

 

10. Hur stor hänsyn tar ni till kundens heterogenitet, det vill säga att kunder är olikartade, 

i utbudet av produkter och tjänster? 

11. Vad tror ni skapar eller påverkar kundernas förväntningar? 

 

12. Hur arbetar ni för att möta kundernas förväntningar? 

 

13. Anser ni att arbeta med att påverka kundens förväntningar är viktigt för att påverka 

den slutgiltiga upplevelsen kunden har av företaget?   

 

14. Vilka fördelar skapar en nära relation mellan företag och kund? 

 

15. Vad upplever ni att kunderna söker när de väljer att interagerar med er? 

 

16. Hur arbetar ni för att engagera era kunder i ert företag? 

 

17. Vad upplever ni att kunden uppskattar mest i mötet med ert företag? 

 

48 



 

 

18. Hur arbetar ni för att utforma positiva upplevelser för kunden i interaktionen med ert 

företag? 

 

19. Vad ser ni för fördelar med de nya tekniska möjligheterna till fri kommunikation i 

webbaserade sociala nätverk? 

 

20. Anser ni att företaget behöver en strategi för att kunna lyssna på och påverka 

diskussioner som är av intresse för er? 

 

21. Arbetar ni medvetet för att förebygga skador som orsakas av negativ ryktesspridning? 

Social CRM som ett strategiskt verktyg 

22. Har ni en strategi för att starta dialog med kunden? 

 

23. Vad är syftet med en kundrelation som öppnar upp för dialog? 

 

24. Vad är ert syfte med att närvara i sociala nätverk på webben? 

 

25. Anser ni att det är viktigt att ha kunskap om konsumenters känslomässiga och 

beteendemässiga karaktärsdrag? 

 

26. Anser ni att det är viktigt att ha en stadigvarande relation med kunden? 

 

27. Vad är viktiga delar i en god kundrelation? 

 

28. Vilka medier använder ni er av för att vårda era kundrelationer? 

 

29. Vad innebär högt kundvärde för er? 

30. Hur ser ni på framtiden och relationen mellan företag och kund? 
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