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Abstract
Objective: To investigate how different SMEs (SMEs) use social media in their CRM work
(customer relationship management) to create new but also further develop and process existing
customer relationships.
Method: The essay is based on a qualitative method with a deductive approach, focusing on
document studies on the web. The study was conducted by studying four different companies, two
trading companies and two service companies, which use social media as part of their work with
CRM. The study is written in Swedish.
Result and Conclusion: The companies we studied use social media as a tool in the right direction
for a successful work with CRM. What we found is that social media facilitates the work with CRM
when used with an effective marketing channel. The results of the survey show that social media
contributes with many benefits for the company, such as the opportunity for feedback, viral
marketing, Word-of-Mouth-marketing, personal contact with the customers and direct interaction
between the company and the customer, while being cost effective.
Proposals for Further Research: This study has laid the foundation for further research, that can
interview different companies and key people within these companies. By using a qualitative
method of focus groups or semistructured interviews, you can go deeper into the subject to
understand the difference and find similarities with the approaches in strategies and methods used
by employees in different kinds of companies.
The essay Contributes to: The essay contributes to increased understanding of how trading
companies and service companies use social media to work with CRM, as well as what similarities
and differences there are at work and how this affects their CRM. The study explains earlier
research and that a company that works with social media, directly and indirectly, in its work with
CRM, can create good customer relationships that contribute to positive growth.
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Sammanfattning
Syfte: Att undersöka hur olika mindre och medelstora företag (SME-företag) använder sociala
medier i sitt CRM-arbete (kundrelationshanteringsarbete) för att skapa nya men också
vidareutveckla och bearbeta redan befintliga kundrelationer.
Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, med fokus på
dokumentstudier på webben. Undersökningen utfördes genom att studera fyra olika företag, två
handelsbolag och två tjänstebolag, som använder sociala medier som en del i deras arbete med
CRM.
Resultat och Slutsats: De företag som vi studerat använder sociala medier som ett verktyg i rätt
riktning för ett lyckat arbete med CRM. Det vi kommit fram till är att sociala medier underlättar
arbetet med CRM samtidigt som det kär en effektiv marknadsföringskanal. Resultatet från
undersökningen visar att sociala medier bidrar till många fördelar för företaget, exempelvis
möjlighet till feedback, viral marknadsföring, Word-of-Mouth-marknadsföring, personlig kontakt
och direkt interaktion mellan företaget och kunden, samtidigt som det är kostnadseffektivt.
Förslag till Vidare Forskning: Denna studie har lagt en grund till vidare forskning, där man genom
intervjuer kan intervjua olika företag och nyckelpersoner inom dessa företagen. Genom att använda
en kvalitativ metod med fokusgrupper eller semistrukturerade intervjuer kan man gå in djupare i
ämnet för att förstå skillnaden och hitta likheter med tillvägagångssätten i strategier och
metoder,som tjänstebolagen och handelsbolagen använder på sociala medier.
Uppsatsen Bidrar med: Uppsatsen bidrar till ökad förståelse för hur handelsbolag och tjänstebolag
använder sociala medier för att arbeta med CRM, samt vilka likheter och skillnader det finns i
arbetet och hur detta påverkar deras CRM. Studien redogör för tidigare forskning, att ett företag som
arbetar med sociala medier, direkt och indirekt, i sitt arbete med CRM kan skapa goda
kundrelationer som bidrar till positiv tillväxt.

Nyckelord: Sociala Medier, CRM, Kundrelationshantering, SME.
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1. Inledning
I följande kapitel introduceras studiens bakgrund och problemdiskussion som sedan förklarar
avgränsningar, målgrupp samt forskningsfrågorna & syftet med undersökningen.

1.1. Bakgrund
I takt med globalisering och en ökad tillgång till internet för världens befolkning, inte minst i
industriländer, har det blivit allt vanligare att företag använder sig av internet för att
marknadsföra sig. På sociala medier för man kommunikation mot kunden på ett
revolutionerande sätt. De senaste årens IT-utveckling har bidragit till att e-handeln tagit form,
men även att tjänsteföretag med specialisering på IT har vuxit fram i takt med efterfrågan.
Företag marknadsför och säljer sina produkter genom internet med hjälp av olika
betallösningar för att skapa bra kundupplevelser, enligt Gunawan och Huang (2015).
SME-företags användning av sociala medier är ett ett stort och delvis outforskat område
(Harrigan och Miles 2014). Harrigan och Miles (2014) studie handlar om customer
relationship management (CRM) och sociala medier, samt om ny teknik som möjliggör
masskommunikation och ett revolutionerande sätt som möjliggör interaktion mellan företag
och privatpersoner (B2C). I studien framgår det att SME-företag som är aktiva på sociala
medier skapar långsiktiga kundrelationer, och detta på sin sikt kan vara avgörande i en
nischad bransch, där man konkurrerar ut andra företag som inte arbetar med sociala medier i
kombination med CRM för att skapa interaktion mellan företaget och privatpersoner (B2C).
Enligt tidigare forskning visar det sig att detta stämmer till viss del, men att det inte gjorts
tillräckligt mycket med fallstudier och observationer på SME-företagens användning av
sociala medier i ett CRM-arbete, vilket beror på SME-företagens bristande förmåga att
använda sociala medier i sin marknadsföring som en del av en CRM-strategi.
Laroche, Habibi och Richard (2013) menar att många forskare påstår att sociala medier är ett
unikt tillvägagångssätt för företag att utveckla relationer med kunder. Syftet med att använda
sociala medier för ett SME-företag i ett CRM-arbete bygger på att företaget vill stärka sitt
varumärke och skapa tillväxt genom att skapa nya och utveckla befintliga kundrelationer.
Enligt både Laroche, Habibi och Richard (2013) och Gunawan och Huang (2015) har sociala
medier en positiv effekt på kunder och konsumenter. Detta kan hjälpa till att bidra till en ökad
interaktion mellan företag och kund, förstärkta kundrelationer, kundlojalitet och förtroende.
Facebook till exempel innehåller data som användarna själv lägger upp. De användare som
producerar datan är samma som de som konsumerar, vilket bildar prosumption (Hansson,
Wrangmo, Soilen, 2013). Prosumption innebär när någon bidrar till utveckling av en tjänst
eller vara genom att lägga tid, energi och pengar. Genom de sociala medierna kan företagen
uppmärksamma konsumenter effektivare eftersom många samlas på ett och samma ställe.
Detta ställer dock till med utmaningar som alla företag ställs inför, till exempel interaktion,
kundrelation, förtroende och kundlojalitet för att nämna några. Enligt Laroche, Habibi och
Richard (2013) kan företagen genom nätverkens egna verktyg studera kundens beteende och
ta fram olika instrument för att göra mätningar för att öka deras synlighet eller påverkan på
konsumenter.
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Enligt Akman och Mishra (2017) så möjliggör och förenklar sociala medier kommunikationen
mellan B2C (Business to Consumer) på ett sätt som aldrig använts tidigare. Även
möjligheterna för spridning via Word-of-Mouth har blivit större då användare gärna delar
information, erfarenheter och upplevelser med varandra. Sociala medier gör det möjligt för
företagen att utnyttja möjligheten att skapa kundrelationer och kommunicera med potentiella
konsumenter på ett personligt sätt, trots att det blir genom en masskommunikations
omfattning. Genom att använda sociala medier på rätt sätt kan företag uppleva och förstå
trender, samt förstå vad potentiella kunder efterfrågar. Det har redan visat sig vara effektivt att
marknadsföra via sociala medier, dock är frågan hur företag kan ta tillvara på deras fulla
potential något som många företag arbetar effektivt med att besvara.
Genom rätt kunskap kan företaget inte bara öka sin försäljning utan även stärka varumärket
genom brand management, skapa interaktion, kundrelation, förtroende och ökad kundlojalitet.
Det är inte många företag som förstår potentialen som ligger i de digitala medierna och i att
effektivisera sitt CRM-arbete. Många företag missar möjligheterna att interagera med kunder i
realtid samt skapa nya men även bearbeta och utveckla befintliga kundrelationer, även om det
på senaste tiden går åt rätt håll. Enligt Ghufran, Chaubey och Husain (2016) kan det som mäts
och anses vara ett kvitto på företagets prestation i sitt CRM-arbete på sociala medier hittas i
bokslutsrapporter, i försäljningssiffror samt i kunddatabaser, men framförallt genom
omdömen och kommentarer från kunder.
Enligt Chaubey, Husain och Ghufran (2016) är ett annat misstag som många företag gör att de
ser kunderna på sociala medier som avsändare och mottagare, eller som vanliga användare.
Man missar att skapa interaktion genom att synas, utveckla relationer och skapa
kommunikation mellan företag och kund (B2C), vilket är extra viktigt när man marknadsför
tjänster jämfört med produkter. Men småföretagen behöver inte bara förbättra sin närvaro på
sociala medier. Enligt Jones, Borgman och Ulusoy (2015) måste företagen lägga ner tid och
energi på deras webbplats, eftersom det är dit man ändå vill att kunderna tillslut ska hamna.
Detta behövs för att företagen ska ta ställning gentemot konkurrenter i samma bransch. En
utvecklad webbplats, för tjänsteföretag eller handelsbolag, är ett måste för att skapa bra
kundupplevelser. Många företag som arbetar med att marknadsföring och kundrelationer,
anser att marknadsförare bör prioritera sociala medier mest, men även koppla ihop detta med
företagets webbplats som kan ses som en samlingsplats för företagets produkter och tjänster.
CRM passar ihop med sociala medier och forskare anser att genom CRM kan man utföra
arbetet gällande kundhantering mer effektivt (Harrigan, Miles, 2014). Det finns flera olika
tillvägagångssätt för att effektivisera sitt CRM-arbete. Pedron, Picoto, Dhillon, och Caldeira
(2016) anser att den internetvärld som har utvecklats under de senaste 20 åren har skapat
många möjligheter för alla företag, men speciellt för små- och medelstora företag, så kallade
SME-företag. Företagen kan, genom sin CRM-strategi via sociala medier, komma med nya
sätt och strategier som gör det möjligt att interagera med konsumenter på ett nytt sätt, vilket
blir en ny slags B2C. (Veldeman, Van Praet, och Mechant, 2015; Sisko & Lipiäinen, 2015;
Habibi, Hamilton, Valos och Callaghan, 2015).
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1.2. Problemdiskussion
Stora och små företag har uppmärksammat vikten av att synas på sociala medier och interagera med
konsumenter för att öka deras CRM. Många småföretag delar material på deras sociala medier
konton som exempelvis Facebook, Twitter eller Instagram-konton för att kommunicera, förstärka
och knyta nya kundrelationer samt skapa en interaktiv marknadsföring för företagets varumärken
och produkter (Akman och Mishra 2017). Då ett företag fokuserar sin marknadsföring mot
konsumenter skapas det som kallas för B2C, vilket står för Business to Customer. Materialet som
delas på de sociala plattformarna kan vara bildmaterial, textmaterial eller videoklipp. Genom att
företagen tillåter viss öppenhet och synlig kommunikation mellan sig själva och konsumenter, på
olika sociala medier nätverk, skapar detta ett bra tillvägagångssätt för att interagera med
konsumenter (Akman, Mishra 2017 och Nory; Borgman; Ulusoy 2015). I en studie genomförd av
Akman och Mishra (2017) framgår det att det största sociala nätverket som både företag och
privatpersoner använder sig av är Facebook. Majoriteten av respondenterna som valde att delta i
undersökningen svarade att sociala medier som företagen använder sig utav faktiskt leder till
positiva tankar inför en produktsökning eller informationssökning om en tjänst genom den ökade
kundrelationerna. Genom att använda sociala medier kan konsumenterna få svar på frågor, få hjälp,
lämna omdömen eller läsa vad andra har skrivit till företaget. Konsumenten kan då interagera med
företaget på olika sätt, exempelvis på företagets egna inlägg, på företagets recensionssida eller i
sponsrade inlägg som hamnar under kategorin betald marknadsföring.
Enligt en rapport från Svenskarna och Internet (2015) är cirka 76% av Internetanvändarna i Sverige
aktiva på någon av de större sociala medierna. 70% använder Facebook varje dag, vilket enkelt sagt
står för merparten av alla sociala användare. Undantaget är den yngre målgruppen från 15 år eller
yngre, som istället använder många sociala medier som exempelvis Instagram, Snapchat eller
liknande. Under år 2015 är det cirka 91% av Sveriges internetanvändare som aktivt använder
Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube eller LinkedIn. Siffrorna visar att Sveriges
invånare, de potentiella kunderna till företagen, finns tillgängliga på sociala medier och är väldigt
aktiva online. Detta visar också att målgruppen som förut kollade på TV och blev påverkad av TVreklam, eller läste papperstidningar, finns på digitala medier och påverkas nu istället av reklam
baserad på internet (Svenskarna och Internet 2015).
Enligt Aula (2010) är det svårare att hantera innehållet som publiceras i sociala medier, till skillnad
från vad som publiceras i TV och tidningar. Det blir svårare för företag att kontrollera eller på något
sätt styra vad som sägs om dem. Det är vanligt att kunder sprider sitt missnöje på sociala medier
istället för att ta kontakt med ansvariga på företaget. Negativa kommentarer sätter mer press på
företagen att svara och interagera med kunder för att behålla kundrelationerna. Detta är på grund av
synligheten på ett öppet forum, vilket bidrar till att andra kunder kan läsa men även integrera genom
att lämna kommentarer eller visa missnöje med gilla-markeringar.
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Emellertid finns det mycket och skarp kritik kring den samverkan som sker mellan CRM och
sociala medier. Pedron, Picoto, Dhillon och Caldeira (2016) menar att småföretagare får vara
försiktiga och studera sociala medier noggrant innan de skapar olika strategier för att skapa
kundrelationer. Sisko och Lipiäinen (2015) menar att företaget måste få mycket mer kunskap kring
sociala medier för att på så sätt förstå och sedan använda dessa kunskaper för att öka deras
kundrelationer. Med andra ord använder företaget sociala media för att uppmärksamma kundens
uppmärksamhet, men att de inte alltid kan hantera eller skapa en relation med kunder. Både
forskning av Veldeman, Van, och Mechant (2015) och Sisko och Lipiäinen (2015) visar att på grund
av begränsade kunskaper hos småföretagen, kan inte alla småföretag ha tydliga strategier för att
skapa lyckade kundrelationer. Om de sociala medierna istället används på rätt sätt, bidrar det till att
företagen kan kommunicera, få åsikter och feedback, samt analysera köpbeteenden genom olika
mätverktyg (Laroche, Habibi och Richard (2013). De får då en uppfattning om kundernas attityd till
företaget eller varumärket och ser vilka trender som är heta att följa. När företagets konsumenter kan
ge respons och kommunicera i realtid angående produkter och tjänster skapas det och utvecklas nya
kundrelationer. Detta leder till bättre lönsamhet och omsättning, och företagen kan på så sätt växa
(Ghufran, Chaubey och Husain 2016).
Genom att utbilda företagets medarbetare på sociala medier, men även upprätthålla riktlinjer för att
bemöta kritik och kommentarer, samt ha en tydlig policy så kommer man långt med
kundrelationshantering (CRM), påstår forskarna Pedron, Picoto, Dhillon och Caldeira (2016).
Steinman och Hawkins (2010) påstår att genom nya utvecklade metoder inom
kundrelationshantering (CRM), kan företag skapa interaktion med kunder på ett mjukare sätt än
tidigare, tack vare sociala medier. Informationsspridning och marknadsföring har exempelvis blivit
enklare. Just inom tjänsteföretag så är detta viktigt, eftersom marknadsföring för tjänster skiljer sig
åt jämfört med produkter då det inte finns tydliga strategier för hur tjänsteföretag och handelsbolag
jobbar på sociala medier, vilket bidrar till ett outforskat gap. (Jones, Borgman och Ulusoy 2015).
Produkter produceras, levereras och konsumeras ofta samtidigt. Marknadsföring för tjänster är
annorlunda då tjänster inte lagras, sparas eller kan tas på, som det går att göra med produkter.
Kunden blir medproducent genom att bidra till utförandet av tjänsten, samtidigt som man är
marknadsförare. Man blir marknadsförare när man gör reklam åt tjänsten eller företaget, på ett sätt
som man själv inte känner av att man gör det på (Jones, Borgman och Ulusoy 2015). Enligt
Hansson, Wrangmo och Soilen (2013) sker marknadsföring för tjänster sker genom att företaget
förlitar sig på referenser, upplevelser och intryck, av deras kunder. Steinman och Hawkins (2010)
menar dock att det kan leda till risker som gör det möjligt för tredje part att missbruka ett företags
varumärke samt sprida negativ och felaktig information.
Vårt bidrag till forskningen blir till att påbörja en undersökning om hur små och medelstora företag,
så kallade SME-företag använder CRM och sociala medier för att skapa och öka befintliga
kundrelationer. Resultatet kommer att ge en tydlighet kring ämnet samt skapa en utgångspunkt för
vidare forskning.
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1.3. Syfte & Frågeställning
Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt olika SME-företag använder sociala medier för
att skapa nya, men också arbeta vidare med redan befintliga kundrelationer. Studien kommer
att utgå i en referensram, som är gjord i form av fastställda marknadsföringsstrategier och den
information som återfinns i litteratur, med en dokumentstudie som genomförs genom att
samla in information angående företag på olika sociala plattformar. Utifrån denna jämförelsen
kommer likheter och slutsatser att dras, för att på så sätt besvara studiens forskningsfrågor.
Studien kommer fokusera på att besvara två forskningsfrågor. Dessa är:
- På vilket sätt använder SME-företag sociala medier för att nå ut till sina kunder?
- Hur arbetar SME-företag för att skapa nya eller förstärka redan befintliga kundrelationer
med hjälp av sociala medier?

1.4. Avgränsningar
Denna studie är avgränsad till fyra SME-bolag, Inet, Elly Pistol, Mathem och Flygresor.se.
Dessa bolagen är olika varandra då Inet och Elly Pistol är handelsbolag som fokuserar på att
marknadsföra och sälja sin produkt, medan Mathem och Flygresor.se är bolag som säljer en
tjänst. Samtliga av dessa bolag är också aktiva på sociala medier och syns på olika
plattformar. Valet att fokusera arbetet på svenska bolag motiveras med tillgängligheten av den
information och de underlag som behövs för att genomföra studien.

1.5. Målgrupp
Uppsatsens huvudsakliga målgrupp är alla som intresseras av ämnet, men framförallt de som
besitter eller kan ha intresset av en ökad förståelse för hur olika SME-företag arbetar med
CRM (Customer Relationship Management) genom sociala medier. Studien menar att en ökad
förståelse för hur SME-företag använder sig av olika sociala plattformar i sitt arbete kan ge
läsaren inblick i och möjlighet att förstå hur marknadsföring på internet fungerar.

1.6. Disposition
Studien är indelad i fem delar. Del 1 är inledningen. Del 2 beskriver studiens teoretiska
referensram, den tidigare forskningen inom området redogörs och de hypoteser som prövas i
studien härleds. I del 3 motiveras och beskrivs studiens metod, urval, datainsamling och
hypotesprövning. Del 4 innehåller studiens empiriska resultat och analys. Slutligen innefattar
del 5 studiens slutsats samt avsnitt om studiens trovärdighet och framtida forskning.
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2. Studiens Referensram
I följande kapitel beskrivs studiens teoretiska referensram. Begreppet CRM förklaras och vad
det syftar till. Andra begrepp inom teknik och sociala medier förklaras och tidigare forskning
redogörs för.

2.1. CRM
Det kan vara svårt att tydligt förstå vad CRM (Customer Relationship Management) innebär
eftersom begreppet kan ha olika innebörd för olika individer, men enligt Swift och Ronald
(2001) kan CRM definieras som den inställning ett företag har till att hantera och skapa nya
kundrelationer. Genom att ha ett bra CRM-arbete ska kundlojaliteten och tiden en kund
stannar hos företaget öka avsevärt. Därför kan CRM ses som en strategi bestående av både
människor och metoder.
CRM skulle också kunna definieras som ett verktyg som ett företag kan använda då de ska
hantera kundrelationer genom exempelvis service eller support. Gummesson (2004) definierar
CRM som följande:
“CRM is the values and strategies of relationship marketing, with particular
emphasis on customer relationships, turned into practical application”
Det finns mycket forskning som visar hur CRM är ett område inom marknadsföring som kan
hjälpa företag att skapa nya och hantera redan befintliga kundrelationer. Wilson (2006)
förklarar att man på senare tid, med hjälp av välutvecklade system och avancerade datorer
analyserar och bearbetar data på ett helt nytt sätt. I och med att forskningen och vetskapen
kring CRM ökar kommer systemen och metoderna för ett effektivt CRM-arbete fortsätta
utvecklas, vilket leder till att intresset hos företag också det ökar.
Vidare finns det forskare som menar att ett välutvecklat och effektivt CRM-arbete, alltså ett
arbete som effektivt bygger relationer med nya kunder, men som också hanterar de
kundrelationer som redan är befintliga, skulle medföra många olika konkurrensfördelar för ett
företag (Wang, Cavusoglu, 2015). Att arbeta med relationen mellan kunden och företaget
höjer inte bara kvalitén på relationen, utan behåller även kunden som kund hos företaget. På
senare tid har olika företag upptäckt fördelarna med att ha lojala kunder. Att starta nya
relationer till kunder kan vara mycket kostsammare än att hantera befintliga kundrelationer på
ett betydelsefullt sätt (Wilson, 2006).
Att behålla lojala och befintliga kunder är något som även Harrigan och Miles (2014) är inne
på när de beskriver att syftet med ett effektiviserat och bra CRM-arbete är att skapa
långsiktiga relationer med lojala kunder. Eftersom CRM handlar om hur ett företag kan
hantera relationerna till kunderna kan ett större företag använda detta som ett verktyg för att
konkurrera med mindre organisationer.
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CRM, eller Customer Relationship Management, kan översättas till relationsmarknadsföring.
Detta innebär att företaget och dess marknadsföring styrs av de relationer som finns till
kunderna. För att bibehålla välfungerande och kvalitativa relationer med sina kunder måste
företaget därför anpassa sig efter kundernas önskemål och vara uppdaterade med förändringar
runt om i världen. Man kan därför säga att relationsmarknadsföring handlar om hur man kan
skapa nya och hantera befintliga kundrelationer, men som samtidigt höjer kvaliteten och
värdet på relationerna.
Inom relationsmarknadsföring är det viktigt att både företaget och kunden känner att de har
möjlighet att påverka varandra, en så kallad win-win-situation. Kunden ska känna att företaget
lyssnar på önskemål och anpassar sig för att behålla en god kundrelation. Både företagets
kunder, men också leverantörer ses som medparter (Wang, Cavusoglu, 2015). Eftersom fokus
ligger på att skapa långsiktiga och värdefulla relationer ökar chansen om båda parter känner
sig nöjda med varandra. Relationen mellan ett företag och kunden påverkas av många olika
faktorer, bland annat genom förtroende, engagemang och den nivå av kommunikation som
finns, men i slutändan måste båda parter anstränga sig för att nå en god relation.
Relationsmarknadsföring är ett verktyg företag använder, men som egentligen kan liknas med
en process. CRM kräver stabila relationsstrategier som främst består av kommunikation
mellan företaget och kunden, och strategier för hur denna kommunikation skall ske. Detta är
anledningen till varför CRM eller relationsmarknadsföring har blivit så stort på sociala
medier.
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2.2. Fördelar med CRM
Fördelar ur ett Business to Consumer-perspektiv (B2C), alltså mellan företag och
konsumenter, är väldigt många med CRM. CRM (kundrelationshantering) möjliggör enligt
Swift och Ronald (2001) för att hantera och skapa nya kundrelationer och kunna utveckla
dessa. Genom tydliga strategier kan man skapa kundlojalitet genom CRM, och på så sätt få en
kund att stanna hos företaget och bli återkommande. Kunden kan i sin tur även göra
marknadsföring för företaget eftersom den känner tillhörighet, får speciella kunderbjudanden,
blir mer delaktig i företaget genom exempelvis interaktion på sociala medier, möjlighet till att
själv producera och konsumera tjänsten eller produkten. Som tidigare nämnts kan
prosumption ske, vilket innebär att en individ deltar med tid, pengar eller energi för att vara
med och samskapa en tjänst eller produkt. Det sker exempelvis när ett företag som säljer
kläder låter, individen själv konfigurera designen och skapa produkten (Echeverri och
Edvardsson 2012). Många forskare som studerat ämnet och som uppsatsen förlitat sig på i ett
tidigt skede, pekar på att fördelarna med CRM leder till att företag och kund skapar ett nytt
värde för företaget eftersom ett lyckat CRM-arbete bidrar till att behålla kunder, locka till sig
nya, skapa interaktion och ökad kundlojalitet.
Arbetet med CRM kan utföras på olika sätt och det är viktigt för att lyfta fram fördelarna med
CRM enligt Harrigan och Miles (2015). Genom att veta vilka strategier man ska använda sig
av, vilka metoder man ska ta tillvara på och vilka trender man kan följa för att hitta kunderna
kan företagen utveckla många nya relationer samtidigt som de gamla kunderna kan känna sig
uppskattade och inte bortglömda. Jones, Borgman och Ulusoy (2015) menar att genom
internetvärlden och sociala medier har arbetet med CRM blivit enklare än förut. Företagen har
många verktyg för att mäta kundlojalitet, kundköp, kommunikation med mera, vilket
förbättrar företagets CRM, gentemot ett företag som inte tar tillvara på deras möjligheter i
detta arbetet (Wang, Cavusoglu, 2015). Undersökningar inom ämnet visar att det är billigare
för ett företag att hantera och utveckla befintliga kundrelationer än att skapa nya, vilket kan
bero på merkostnad för marknadsföring som ett exempel, enligt Wilson (2006).
Ur kundens perspektiv kan vi dock förlita oss på tidigare studier som visar att när ett företag
syns på sociala medier, och kunden kan delta och interagera med företaget, blir resultatet i
många fall goda. Genom att kunden öppet på sociala medier kan interagera med företagen,
skapa diskussioner, ställa frågor eller vara delaktig i utvecklingen och utformningen av
tjänsten eller produkten blir många kunder nöjda. Dessutom får kunderna en personlig kontakt
med företaget vilket bidrar till ökad kundnöjdhet. Detta kan vara avgörande för en kund när
den ska välja ett företag att handla hos eller beställa en tjänst.
Genom olika verktyg som exempelvis kan analysera vad en kund oftast köper på en e-handel,
kan kunden få personliga erbjudanden inom samma produktkategori med olika erbjudanden
och rabatter. Således har ett företags arbete i CRM enbart inte bidragit till något positivt för
företaget, utan även för kunden. Liknande fördelarna är många. Kunder tenderar till att stanna
om dem blir påminda om hur värdefulla de är för ett företag och känner en lojalitet.
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2.3. Lojalitetsskapande Åtgärder
Att skapa nya kundrelationer och öka kundernas lojalitet är ett väldigt brett och krävande
arbetsområde. För att förenkla detta arbete har många olika verktyg tagits fram, där
marknadsföring som inriktar sig på specifika grupper eller liknande är en vanlig metod som
används. Genom att identifiera en lämplig grupp individer som kopplas samman på något sätt,
exempelvis genom en grupp på Facebook där samtliga är medlemmar, kan ett företag få
mycket specifik och detaljerad information som sedan kan användas för att utveckla
relationen mellan båda parter. Målet med att inrikta sin marknadsföring mot olika
intressegrupper är att använda konsumentens eller kundens känslomässiga koppling till
gruppen för att sälja in sina produkter.
Efter det att företaget etablerat en relation med kunden kan man påbörja utvecklingsarbetet
för att öka värdet av denna relation (Wang, Cavusoglu, 2015). Genom att använda sig av
CRM kan företag och organisationer planmässigt leda utvecklingsarbetet på ett enkelt och
effektivt sätt.
Relationen mellan en kund och ett företag kan vara olika länge, och det finns många olika
faktorer som påverkar relationslängden. Exempelvis kan kundens engagemang,
tillfredsställelse med företagets tjänst eller produkt och andra bindningar påverka styrkan i
relationen. I de fall där relationen är stark har företaget större möjlighet att kunna ta del av
kundens känslor och medvetenhet, för att på så sätt få kunden att spendera mer till just det
företaget. Detta är anledningen till varför långa kundrelationer oftast är mer värdefulla för
företagen än kortare kundrelationer (Bryman & Bell, 2017).
För att kunna skapa nya kundrelationer behöver företaget ha kunskap om hur kunden kan
skapa mervärde åt sig själv (Hansson, Wrangmo, Soilen, 2013). Genom att styra en relation
kan både företagets och kundens köp-och-sälj-processer anpassas till varandra, vilket gör att
det istället kan utvecklas gemensamma värden. Dessa gemensamma värden bidrar till
företagets konkurrensmässiga fördelar, samtidigt som relationen mellan företaget och kunden
förstärks och förhoppningsvis därmed förlängs. Att skapa varaktiga relationer snarare än att få
ut så mycket av kunden som möjligt vid enskilda tillfällen är något som är mycket viktigt
inom CRM-arbetet.
Inom CRM ses kunden som en kunskapskälla. Genom att bearbeta den information och
kunskap som kunden bidrar med kan företaget även använda den i andra relationer. För ett
företag kan kundens kunskap bidra till nya idéer, förslag till användarvänlighet och att möta
kundernas efterfrågan (Akman och Mishra 2017).

9

2.3.1. Co-Creation
Co-Creation översätts till ”Samskapande”, vilket enligt Payne et al (2008) innebär de
interaktioner mellan ett företag eller en organisation och dess leverantörer och kunder, där
samverkan utvecklar relationerna. För att förenkla ett företags arbete med att bemöta
kundernas synpunkter, behov och viljor kan samarbetet mellan konsumenterna och
leverantören hjälpa till avsevärt.
För att få fram ett lyckat samskapande krävs det att både konsumenter, leverantörer och andra
aktörer måste vara aktivt deltagande i processen. Eftersom marknaden ständigt utvecklas och
kunderna ställer högre krav på att produkter och tjänster ska vara personligt anpassade, söker
kunderna ständigt efter möjligheter att kunna påverka processerna. Samspelet mellan
kunderna och företagen kan därför leda till nya, förbättrade lösningar som passar kunderna
bättre och som bättre tillfredsställer deras behov. Genom samskapande får kunderna,
tillsammans med företagen, möjlighet att skapa nya produkter som är utvecklade efter deras
egna intressen (Hansson, Wrangmo, Soilen, 2013). Genom att arbeta med samskapande kan
företaget således minska risken för konsumenten, vilket i sin tur leder till ökad tillit för
företaget, samtidigt som det stärker och förbättrar kundrelationerna.
2.3.2. Word-of-Mouth
Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är Word-of-Mouth, så kallad Mun-till-Mun-reklam,
en form av marknadsföring som kunder med en positiv inställning till företaget frivilligt
genomför. Det ligger i människans natur att dela med sig av sina erfarenheter till de
människor som är runt omkring en, vilket gör att de erfarenheter och upplevelser som en kund
får av ett företag används som en slags reklam och blir därför en möjlighet för företag att nå
ut till nya kunder på ett billigt och effektivt sätt (Wang, Cavusoglu, 2015). Företagets kunder
kan indirekt och direkt göra viral marknadsföring genom att dela material på olika sociala
medier. Kunder med ett stort personligt nätverk, exempelvis influencers, av nya potentiella
kunder blir därför mycket viktiga att tillfredsställa för företaget, eftersom en nöjd och
exalterad kund då sprider kunskap om produkten eller tjänsten som företaget säljer till en
målgrupp som företaget annars hade haft svårt att nå ut till. Genom att reklam och företag
sprids på detta sätt kan en stor del av marknadsföringen ska bara genom företagets kunders
naturliga beteenden. En hög kundnöjdhet leder oftast till en positiv grad av Word-of-Mouth,
vilket också förstärks då de positiva kunderna attraherar nya kunder till företaget, samtidigt
som de ökar sin egna konsumtion (Bryman & Bell, 2017).
Echeverri och Edvardsson (2002) menar också att Word-of-Mouth är extra viktigt för företag
som säljer en tjänst. Eftersom kvaliteten på en tjänst eller service baseras främst på
individuella upplevelser är det viktigt att kunden känner sig nöjd med den service som
erbjudits. Tjänster är ofta svåra att standardisera, utan det är när tjänsten genomförs som
denna realiseras för kunden. Som kund vill man vara säker på att den tjänst man köper är bra
och tillräcklig. Här blir Word-of-Mouth ett viktigt verktyg då kunden kan fråga bekanta eller
andra som redan använt tjänsten efter deras erfarenheter, exempelvis genom sociala medier.
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2.4. SME-företagens användning av Sociala Medier
Den tidigare forskningen visar, enligt Harigan och Miles (2014), att det finns ett stort område
som berör SME-företagens användning av CRM, men att få eller inga undersökningar har
genomförts där man studerat två olika tjänstebolag och handelsbolag. SME-företagens
användning av sociala medier är enligt författarna en viktig strategi i ett lyckat arbete mot
CRM. Enligt Gunawan och Huang (2015) har företag som använder sociala medier stor
påverkan på kundernas köpbeteenden och utvärdering av olika tjänstealternativ, jämfört med
företag som inte använder sig utav sociala medier. Hansson, Wrangmo och Soilen (2013) tar
upp detta med när författarna redovisar en undersökning dem genomfört baserat på vilka
företag konsumenter känner igen mest på sociala medier och om detta påverkar deras relation
till företaget.
Trots att många SME-företag närvarar på sociala medier så finns det enligt Pedron, Picoto,
Dhillon och Caldeira (2016) brister i deras CRM-arbete. Många företag kan använda sociala
medier, men att detta inte alltid görs på rätt sätt eftersom företagen inte har utvecklade
strategier eller policy för att bemöta kritik och kommentarer. Enligt Aula (2010) som
genomfört en studie i hur ett företag påverkas på sociala medier när de bemöter kritik,
framkommer det att det är svårare att kontrollera innehåll som publiceras digitalt. Detta beror
på att det finns en hög spridningsrisk, samt att det sätter mer press på företaget att snabbt
svara på inlägget vilket kan bli svårt om man har begränsade resurser i form av tid och
anställda.
Även Laroche, Habibi och Richard (2013) tar upp detta i sin studie som är baserad på tidigare
forskning om CRM och sociala medier. Resultatet visade att företag som har aktiva sociala
medier har positiv effekt på kunder gentemot produkter, gentemot varumärket och gentemot
företaget. Detta har i sin tur positiv effekt på interaktion, kundrelation, förtroende och
kundlojalitet, något som även Akman och Mishra (2017) nämner.
Enligt Ghufran, Chaubey och Husain (2016) så är ett företags tillväxt och försäljning ett svar
som illustrerar deras insatser på sociala medier. Författarna nämner i sin studie att sociala
medier kan användas för att öka försäljningen, stärka varumärket, skapa interaktion och
förtroende för företaget, oavsett om det är ett handelsbolag eller tjänsteföretag, men att
metoderna skiljer sig åt för de olika företagsformerna. I en studie som författarna har gjort
framkommer det att 92% av de tilldelade respondenterna att sociala medier är en viktig
marknadsföringskälla för deras företag, vilket även Jones, Borgman och Ulusoy (2015) tar
upp mycket om.
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2.5. Sociala Medier
Internet ger många möjligheter för företag att synas där de potentiella kunderna finns, och
genom att synas får företag och organisationer också möjligheten att påverka sitt rykte och
bearbeta sina kundrelationer. Att arbeta mycket och effektivt med sociala medier får allt större
betydelse i dagens samhälle. Sociala medier fyller redan mängder med funktioner inom
exempelvis politik och marknadsföring, främst eftersom de möjliggör en direkt dialog mellan
organisationen och kunden.
Sociala medier är webbplatser där olika individer och företag kan mötas och utbyta kunskaper
och erfarenheter. Detta leder till att företagets rykte och relationer blir mycket viktiga.
Eftersom vem som helst kan dela med sig av sina erfarenheter av en produkt eller tjänst kan
ett företag ta mycket skada, eller växa explosivt mycket tack vare sociala medier.
2.5.1. Facebook
Facebook är idag en av de största sociala plattformarna som finns. Bara på Facebook finns det
över 2 miljarder aktiva användare varje dag enligt Kullin, H (2009-2017), vilket leder till att
väldigt många företag söker sig hit när de vill marknadsföra sina produkter eller tjänster.
På Facebook kan både privatpersoner och företag registrera sig, vilket leder till att utbytet av
tjänster och produkter är enormt. Det finns också andra möjligheter till att använda detta
sociala nätverk, bland annat genom att starta offentliga sidor eller grupper. Plattformen är
dessutom anpassad för alla olika enheter, vilket bidrar till att vem som helst kan nå
plattformen när som helst.
2.5.2. Instagram
För att användarna inte ska bli begränsade av att publicera endast i text har Instagram blivit en
stor social plattform. Med fler än 400 miljoner aktiva användare per månad har Instagram nu
blivit större än Twitter (Gunawan och Huang, 2015). Genom att ladda upp bilder med olika
filter får användarna en mycket beskrivande bild av innehållet. På Instagram finns mycket
reklam från olika företag med i egna konton, bilder eller reklamer. Genom att använda sig av
Hashtags, vilket är ett sökbart samlingsord, kan företag snabbt sprida sina inlägg och nå ut till
miljontals användare (Kullin, H 2009-2017).
2.5.3. Twitter
Twitter är en annan social media som är störst främst i USA men också i övriga världen.
Twitter förknippas med enkelhet, vilket hjälpte plattformen att bli väldigt stor på kort tid.
Genom att skriva inlägg innehållandes maximalt 140 tecken, så kallade Tweets, får
användaren snabbt en uppfattning av vad författaren vill få fram. Genom att använda olika
Hashtags kan företag också snabbt synas i olika sammanhang.

12

2.5.4. YouTube
Den sociala plattformen YouTube skiljer sig från de övriga sociala medierna då innehållet inte
består av text utan endast av videor. YouTube startade 2005 och är i nuläget den näst största
sociala plattformen efter Facebook och lockar till sig miljoner användare dagligen från hela
världen, vilket leder till att många företag söker sig även hit för sin marknadsföring.
Marknadsföring på YouTube kan gå till på många olika sätt, exempelvis genom reklam direkt
på hemsidan, reklam i andra uppladdares videor, reklamvideos direkt uppladdade av företaget
eller sponsrade videor.
2.5.5. LinkedIn
LinkedIn grundades år 2003 och har idag över 40 miljoner aktiva användare från olika länder
i världen. LinkedIn är ett socialt nätverk liknande Facebook, med skillnaden att denna
plattform är specifikt inriktad på arbete, nätverkande och karriär. Likt andra sociala medier
kan användaren skapa en anpassad profil, för att sedan nätverka med andra individer och
företag. Användarnas profiler blir sedan sammankopplade genom olika attribut, exempelvis
arbetsplatser, kollegor eller vänner. Detta leder till att om ett företag når ut till en individ når
det dessutom indirekt ut till alla denna individens kontakter, vilket gör att företagens
marknadsföringsnivå blir mycket stor mycket snabbt.
2.5.6. Blogg
Ordet ”Blogg” härstammar från engelskans ”Web Log”, som hänvisar till en lista av inlägg
skrivna av en och samma författare. Nuförtiden är det väldigt enkelt att skapa en blogg och
vem som helst kan göra det tack vare funktioner som exempelvis Wordpress, vilket leder till
att användarantalet på internet har ökat avsevärt mycket. Istället för att skriva konfidentiella
uppgifter i en dagbok har användarna istället börjat öppna sig på internet och dela med sig av
sina känslor och åsikter. På grund av detta är ett företags rykte väldigt viktigt, och många
företag sponsrar större bloggar med varor eller tjänster för att få marknadsföring.
2.5.7. Nyhetsbrev
Att skicka ut elektroniska nyhetsbrev är ett mycket effektivt sätt för företag att nå ut med sin
information till ett obegränsat antal användare och prenumeranter. Många företag har valt att
frångå flygblad eller tidningar på grund av många orsaker, dels effektiviseras arbetet genom
att skicka nyhetsbreven digitalt, kostnaderna för att skapa och skicka flygblad eller tidningar
försvinner och informationen riskerar inte att slängas i soptunnan tillsammans med övrig
reklam. Nyhetsbrev har blivit en signal för kunderna att företaget bryr sig om dom, och
innehåller ibland rabattkuponger eller liknande för att stärka en relation.
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2.6. Teknik
Allteftersom tekniken utvecklas tillkommer och försvinner några sätt för företag att arbeta
med sin marknadsföring. Telefoner och andra bärbara enheter har möjliggjort tillgången till
internet hela tiden, vilket också gör att företag har möjlighet att synas dygnet runt. Sociala
medier utvecklas hela tiden för att användarna ska kunna använda dessa utan besvär, vilket
också lockar till sig fler och fler användare.
Sociala medier har vuxit till att bli en del av vår vardag. Tekniken fortsätter utvecklas så att
användarna ska kunna vara tillgängliga dygnet runt, vilket ökar möjligheterna för företag att
marknadsföra sig på dessa plattformar.
2.6.1. Smartphone
En smartphone, exempelvis Apples iPhone eller Samsungs telefoner Galaxy, har gett
användarna nya möjligheter att använda sina sociala medier. Genom att anpassa plattformarna
efter användarens enheter ökar tillgängligheten och användarantalet.
2.6.2. Appar
Många, om inte alla, av de sociala plattformar som finns i dagsläget har specialanpassade
appar för de olika enheter som finns, exempelvis en app för telefoner och en för surfplattor.
Genom att utveckla dessa appar ökar användarens användarupplevelse, vilket leder till att
relationen till företaget ökar. Genom att se hur många användare som använder den
specialdesignade appen och vilka delar de använder mest eller minst aktivt kan företagen
anpassa plattformen efter kundens begär och åsikter, vilket ökar chanserna för att kunden
återvänder till just den sociala plattformen.
2.6.3. Hemsidor
Många företag, och den största delen av de sociala plattformarna, är hemsidor. Sociala
plattformar eller nätverk och ett specifikt företags hemsida skiljer sig mycket åt. På företagets
hemsida kan man specificera företagets produkt eller tjänst på ett mer riktat sätt mot läsare,
medan man på en social plattform snarare får en annons att fylla för att fånga användarens
intresse.
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2.6.4. Influencers
En metod som vuxit mycket på senare tid är möjligheten att marknadsföra sina produkter eller
sin tjänst visa så kallade Influencers. En influencer är en bloggare med stort inflytande på
andra, oftast genom sociala medier. Dessa influencers delar med sig av sitt privatliv på
internet i form av text, bilder och videor och kan därför ha stor inverkan på konsumenternas
val av produkter eller företag (Lagercrantz, A. 2016). Bloggarens följare blir ofta väldigt fästa
vid profilen och gillar det som influencern delar med sig utav, ungefär som när en god vän ger
ett råd om en produkt eller en tjänst. Några av Sveriges största influencers är Therese
Lindgren, Janni Delér, Angelica Blick, Viktor Frisk med flera.
Genom att använda sig utav denna typen av bloggare kan företag nå ut till en mycket stor
kundkrets snabbt och smidigt. Marknadsföringen blir en slags Word-of-Mouthmarknadsföring då produkten eller tjänsten förespråkas på de olika bloggarnas portaler. Det
finns enligt Lagerctantz (2016) olika tillvägagångssätt då ett företag ska samarbeta med en
influencer. Företag kan sponsra olika individer med produkter eller tjänster gratis eller till ett
reducerat pris, för att då få publicitet på en influencers sida som redan är väletablerad och har
många tittare eller läsare. I det ena fallet har företaget inga krav på att bloggaren ska publicera
något angående produkten, utan att han eller hon själv ska tycka att produkten är så bra att den
ska uppmärksammas. I detta fallet är exempelvis Therese Lindgren en bra influencer för Elly
Pistol, eftersom båda parter är intresserade utav djurrättsfrågor. Eftersom Thereses följare
redan är intresserade av detta ämne blir Elly Pistol ett naturligt val.
Det andra fallet är tillfällen då företag betalar en influencer för att göra inlägg och reklam för
produkten eller tjänsten (Lagercrantz, A. 2016). Båda tillvägagångssätten är effektiva och
bidrar med marknadsföring på bloggarens sociala medier.
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3. Metod
I detta avsnitt motiveras och redogörs studiens metod. Avsnittet börjar med en övergripande
introduktion till metoden så att alla läsare kan följa studien vidare. Introduktionen följs sedan
av en djupare redogörelse av metodens olika delar.

3.1. Metodteori
3.1.1. Kvalitativ och Kvantitativ
En uppsats kan skrivas utifrån två olika sorters data, där den ena är kvantitativ och den andra
kvalitativ. Användningsområdena för dessa två forskningsmetoder skiljer sig dock mycket åt. En
kvantitativ studie bygger på data som är kvantifierbara, vilket innebär data som går att använda i
olika formler och beräkningar. Genom att använda denna metod kan man enkelt analysera statistik
och frekvens till exempel, vilket gör enkäter till ett behändigt verktyg. I en kvalitativ studie utgår
man från problemet ”varför” och arbetar på djupet för att få förståelse för verkligheten samt det
valda området, exempelvis genom intervjuer eller observationer (Bryman & Bell, 2017).
3.1.2. Induktion och Deduktion
Inom dessa metoder finns det även olika tillvägagångssätt för hur studien ska vara uppbyggd. De två
vanligaste tillvägagångssätten kallas för Induktiv och Deduktiv ansats. I en Induktiv ansats utgår
man från verkligheten och gör observationer för att sedan jämföra dessa observationer med den
information som framgår i teorin. I en Deduktiv ansats arbetar man tvärtom, och börjar därför med
att analysera och identifiera hypoteser utifrån teorin, för att sedan jämföra dessa med de
observationer man gör i verkligheten (Bryman & Bell, 2017).

Illustration 1.0 - Induktion och deduktion enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997)
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3.2. Val av Data
Studiens syfte är avgörande för val av metod. För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor
samt för att fylla vårt informationsbehov då vi genomför dokumentstudier med inriktning på
webben kommer en kvalitativ metod med en deduktiv ansats att tillämpas. Eftersom studiens
forskningsfrågor var att öka förståelsen anses den kvalitativa forskningsmetoden vara bäst lämpad.
Den litteratur som använts i studien kommer främst från Högskolan i Borås databaser. Genom
högskolans hemsida finns länkar som i sin tur leder till andra databaser, exemeplvis
EmeraldInsight. För att hitta relevant information har sökord som exempelvis social media,
social media and crm, customer relationship management, SME, SME-companies använts. De
databaser studien utgår ifrån har varit samlingsplatser för studier och tidigare forskning med
inriktning på ekonomi och it.
Valet av litteratur för studien blev en självklarhet då studiens huvudämne och avgränsningar
blev klara i ett tidigt skede. För att besvara studiens forskningsfrågor och fylla studiens syfte
har både artiklar som behandlar ämnet grundläggande, men även artiklar som beskriver ämnet
djupare, med ett fokus på SME-företag, använts.
Denna kvalitativa studie bygger främst på sekundärdata, vilket enligt Bryman & Bell (2011) innebär
data som samlats in i andra undersökningar eller historisk information. Den kvalitativa datan
kommer att samlas in i form av text, bilder, videor och symboler som våra utvalda företag använder
sig av i sitt arbete med CRM på sociala medier. Genom en noggrann granskning och studerande av
företagets profil på sociala plattformar över tid kommer undersökningen att visa en bred och tydlig
bild av hur de olika företagen arbetar med CRM på de sociala medierna. De bilder och den statistik
som bygger på material från de olika plattformerna kommer sedan läggas som bilagor i arbetet. På
så sätt får läsaren av rapporten en bra och tydlig uppfattning av den genomförda undersökningen,
hur datan har insamlats och vad slutsatserna bygger på. Den insamlade datan kommer sedan att
bearbetas, för att kunna komma fram till ett resultat. En analysmall med olika tabeller som lyfter
fram olika sociala medier som har varit väsentliga i undersökningen har använts för att ge ett
förtydligande och strukturera upp resultatet. Analysmallen ska ge en förståelse för den insamlade
resultaten på ett lätt översiktligt sätt. Att arbeta på detta sätt innebär att en deduktiv ansats har
tillämpats, eftersom en deduktiv ansats innebär att data har testats genom olika teorier. Kärndelen i
studien är denna kvantitativa data och dess resultat.
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3.3. Datainsamling
Studiens datainsamlingsmetod bygger på den kvalitativa metoden med en deduktiv ansats. Den
kvalitativa studien bygger på sekundärdata som enligt Bryman & Bell (2011) syftar till data som
samlats i andra undersökningar eller historisk information. Den data som samlats in är historisk
information eftersom att det är en presenterad data i form av text, bilder, videor och symboler, och är
alltså något som redan presenterats på sociala medier.
Datan som samlas in är i form av text, bilder, videor och symboler som våra utvalda företag
använder sig utav i sitt arbete med CRM på sociala medier. Det som samlats in är således
kommentarer, och gillamarkeringar som företagen använder sig utav på sociala medier, men även
det som företagens kunder publicerar. De valda sociala medierna är främst Facebook, Instagram och
YouTube som undersökningen bygger på, eftersom det är där de valda företagen finns och har en
närvaro, med tydliga profiler. Det finns risk att resultatet ger slutsatser om hur vissa SME-företag
använder sociala medier, men vad studien utgår ifrån är olika tjänstebolag och handelsbolag inom
olika branscher. Skärmdumpar och bilder från de valda företagens sociala medier kommer att läggas
som bilagor, och under resultatet kommer det refereras till bilagorna som kommer att publiceras
längst ner i uppsatsen.
Datainsamlingsmetodens forskningsstrategi är således baserad på dokumentstudier, med fokus på
webbstudier, där en undersökning sker genom att observera och kolla på sociala medier utifrån
valda företag. Detta är enkelt och effektivt sätt att genomföra datainsamlingsmetoden på. Syftet med
denna metod är att samla in material för att presentera ett resultat och bilda ett diskussionsämne
kring ämnet sociala medier och CRM, samt att besvara studiens forskningsfrågor.

3.4. Urval
I ett kvalitativt utförande är det naturligt att ha ett målstyrt urval, eftersom den insamlade datan väljs
ut efter de utvalda företagen. Studien bygger på ett målstyrt teoretiskt urval där målet är att nå
teoretisk mättnad. Detta innebär att urvalet inte har någon bestämd storlek eftersom datan på de
olika sociala plattformarna ständigt blir uppdaterade, men den insamlade datan ska vara tillräcklig
för att få bra informativ och empiriskt material.
Företagen som granskas i studien är noga utvalda företag som arbetar effektivt med sociala medier
som en marknadsföringskanal, och där konsumenterna har möjlighet att känna en relation till
företaget. Genom att avgränsa arbetet till endast två företag i olika branscher kan arbetet och
granskningen av dessa företag specificeras och bidra med mer djup i studien. Valet att granska ett
handelsbolag och ett tjänstebolag styrkas med att studien då får mer bredd, samtidigt som resultatet
går att generalisera över en hel bransch. Skillnaden är även viktig eftersom att marknadsföring för
tjänster skiljer sig från marknadsföring av varor (Bryman & Bell, 2017).
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3.5. Validitet och Reliabilitet
Validitet och Reliabilitet är två viktiga begrepp då man arbetar med en undersökning. Validitet
handlar om att frågan skall mäta det den är avsedd att mäta. Den kvalitativa datan har därför
insamlats på ett sådant sätt att fokus har legat på att besvara och lösa undersökningens problem. På
så sätt kommer den insamlade informationen att kunna användas för att styrka de resultat som är
relevanta i studien.
Den kvalitativa datan har insamlats genom historisk data som finns tillgänglig direkt på de olika
sociala plattformarna. Genom att analysera inlägg, kommentarer, delningar, gilla-markeringar,
bilder, videor och övriga sorters inlägg på de olika sociala plattformarna kommer studien att
innehålla en bred och delad bild av hur de olika företagen arbetar med CRM på sociala plattformar.
Reliabilitet handlar till skillnad från validitet om datans tillförlitlighet. Detta innebär att den
insamlade datan som insamlats vid en viss tidpunkt skall kunna ge ett liknande resultat vid en annan
tidpunkt (Bryman & Bell, 2017). Den kvalitativa data som använts i studien kommer främst från
historiska data i form av siffror, markeringar och inlägg som hämtats från olika sociala medier och
webbsidor, och som finns tillgänglig att hämta. Eftersom alla inlägg, kommentarer och delningar är
offentliga handlingar anses datan vara tillförlitlig. Dessutom har datan som använts i studien
kontrollerats flera gånger för att undvika fel och öka rapportens reliabilitet.
Andra informationskällor som använts i studien har blivit väl granskade för att bibehålla en god
källkritik.

3.6. Etik
Studiens insamlade data kommer till stor del att bestå utav text, kommentarer och delningar som
individer, privatpersoner och företagens kunder delar med sig av på sociala medier. Dessa
interaktioner mellan företagen och privata konsumenter på de sociala plattformarna finns där för att
spegla hur konsumenterna upplever företagen och deras användande av sociala medier. Eftersom
studien kommer att samla in denna information som privatpersoner delar med sig av på sociala
medier finns det en stor risk att privatpersoners tilltalsnamn, efternamn, användarnamn eller
liknande påkommer under arbetets gång. För att behålla god etik i studien kommer därför alla namn
på privatpersoner (gäller ej företag eller offentliga personer/sidor) att döljas. Detta för att behålla
privatpersonernas integritet och inte hänga ut någon individ som inte vill ingå i studien. Genom att
arbeta på detta sätt ökar även studiens validitet, eftersom fokus då hamnar på att studera studiens
syfte och forskningsfrågor.
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3.7. Metodreflektion
Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor blev det tydligt att en kvalitativ metod skulle
användas. Eftersom en kvalitativ metod studerar, analyserar och tolkar ord, begrepp, text och
bilder är den mer lämpad än en kvantitativ metod som istället hanterar siffror och data i
formler och beräkningar. I denna studie är inte kvantifierbara data relevant för hur olika SMEföretag arbetar med sociala medier eller CRM. Genom att bearbeta den kvalitativa data som
samlas in under studiens gång kan läsaren få en verklighetsbild av hur små och medelstora
företag arbetar med och använder sociala medier, samt hur företagen upplever sina relationer
med konsumenterna inom en eller flera branscher och i företag med helt olika affärsmodeller.
Nackdelen med en kvalitativ metod kan dock vara att möjligheten till att samla in någon typ
av sifferdata för att mäta resultatet i en specifik fråga försvinner. Enligt Bryman & Bell (2017)
kan det också bli svårare, i en kvalitativ metod, att dra slutsatser om population då man ofta
har ett mindre urval jämfört med en kvantitativ metod. I denna specifika studie avgränsas
arbetet till att analysera enskilda SME-företag inom olika branscher. Genom att ha ett mer
avgränsat urval kan studien få mer djup och granska de utvalda företagen närmare, men
samtidigt bidra med bredd i studien eftersom företagen arbetar på olika sätt och i olika
branscher. Det går dock inte att anta med säkerhet att alla företag i samma bransch arbetar
med sociala medier och CRM på samma sätt, vilket man måste ha i åtanke när man läser
denna studie.
Att använda sig utav en kvantitativ metod för att genomföra denna studie hade inte varit
möjligt, eftersom studien behöver material och data som grundar sig i den teoretiska
referensramen. Detta material innehåller bland annat ord, begrepp och texter som är företagets
egna, eller privata konsumenters interaktion med företagen på sociala medier. Att uppfylla
studiens syfte eller besvara studiens forskningsfrågor med hjälp av en kvantitativ metod hade
inte varit möjligt (Bryman & Bell, 2017).
När det gäller kvalitativa studier är det ofta bättre att använda begreppet trovärdighet än
tillförlitlighet, som ofta används i kvantitativa studier. Dock finns problem som kan uppstå
med studiens metodval, exempelvis att använda sig av dokumentstudier. Studien kan inte med
säkerhet avgöra hur trovärdiga dessa dokument är, i form av text, bilder, videor eller annat på
sociala medier, eftersom de med stor sannolikhet inte är objektiva utan har andra intentioner
än bara goda ord. Bryman & Bell (2017) beskriver hur man kan avgöra trovärdigheten genom
att utgå från fyra kriterier. Genom att utgå från dessa kriterier och bearbeta den insamlade
datan därigenom kommer studiens reliabilitet att öka. De fyra kriterierna är Autenticitet,
Trovärdighet, Representativitet och Meningsfullhet. Studien bibehåller också en hög nivå av
källkritik, samt att all insamlad data studeras utifrån ett objektivt perspektiv. Genom att
genomföra studien på ett objektivt sätt framgår det tydligt om det finns en äkthet bakom
materialet, och läsaren kan då förstå intentionerna.

20

Den information som studien innehåller är endast en stillbild av verkligheten. De utvalda
SME-företagen återspeglar inte deras konkurrenter, kunder, leverantörer eller andra företag
inom samma bransch. Det går således inte att uppnå någon statistisk generaliserbarhet, men
analytisk generaliserbarhet går att uppnå.
Eftersom urvalsstorleken inte är definierad är teoretisk mättnad ett begrepp som kan bli
problematiskt. Studien behöver relevant och mycket insamlat material att granska för att
generera ett definierat resultat, vilket leder till att mycket tid och resurser krävs för att nå
teoretisk mättnad.
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4. Resultat
I detta kapitel redogörs och analyseras resultaten i anknytning till studiens teoretiska
referensram. Avsnittet inleds med en redogörelse för studiens insamlade empiri. Vidare
redogörs resultaten huruvida de utvalda företagen använder sociala medier i sitt CRMarbete. Med hjälp av analysmodeller genomförs avslutningsvis en analys.

4.1. Empiri
4.1.1. Inet
Inet säljer datorer, komponenter och datortillbehör till privatpersoner och företag i Sverige via
webbshop och fysiska butiker. Företaget startade med sin första butik i Ringön, Göteborg
under år 2000. Efter det har butiker öppnats i Stockholm, Malmö, Uddevalla och Torp,
samtidigt som webbutiken vuxit och blivit en av de största i branschen. Idag ligger Inets
huvudkontor i Sisjön, Göteborg, och företaget omsätter ungefär 700 miljoner kronor. Med
sina 75 anställda klassas Inet som ett medelstort företag, enligt europeiska kommissionens
storleksklasser för företag (Europeiska kommissionen (2003). Inet har sedan starten vunnit
flera bemärkelser, bland annat Årets Datorbutik (7 gånger), Årets Nätbutik (7 gånger) och
Årets E-handlare (3 gånger), varav flertalet av dessa är vunna i följd (Inet, 2018).
Inet är främst aktiva på Facebook, Twitter och YouTube, där YouTube tar upp mest aktivitet.
Eftersom Inet är ett företag som säljer datorer, komponenter och annan teknisk utrustning är
YouTube ett bra sätt för dem att visa upp sina produkter, ge instruktioner eller göra reklam.
Dessutom är många av användarna på YouTube en del i deras målgrupp, då YouTube
vanligast används på en dator eller andra tekniska enheter.
YouTube är ett verktyg som används effektivt av Inet. Med över 7000 prenumeranter delar de
med sig av klipp som visar tester av olika produkter, guider till olika utrustning eller klipp för
ett förenkla för sina kunder (Bilaga 1). Till exempel har Inet publicerat en video med en guide
till hur du som kund själv kan bygga ihop din dator. Detta klippet syns i Bilaga 2, och har
över 170000 visningar. Deras videor innehåller olika information och är filmade på olika sätt.
Exempelvis har de videor som är riktade till nybörjare, och andra som är riktade till proffs,
men gemensamt är att alla videor håller väldigt hög kvalitét. På så sätt får de en bred
spridning av sina videoklipp och engagerar en stor del av sin målgrupp och sina kunder. i
Bilaga 3 finns exempel på vilka videor som finns uppladdade av Inet på deras profil, och det
blir tydligt att de försöker skapa videor som är intressanta för kunderna att se. Inet lägger
också stor energi på att uppfylla sina kunders och tittares krav och önskningar. I Bilaga 4
visas ett utdrag på olika kommentarer som olika användare skrivit på deras videor. Inet har
svarat på många utav dessa och har därefter försökt skapa nya videor eller fördjupande
kommentarer som besvarar användarens frågor. Genom att arbeta på detta sätt får användarna
svar på deras funderingar, samtidigt som de får direkt kontakt med företaget. Detta leder till
att Inet gör publiceringar som är intressanta för användarna, och användarna känner att de är
delaktiga i processen.
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Utöver detta syns ofta Inet i sammanhang där datorer eller annan teknisk utrustning finns
närvarande, exempelvis på LAN (Local Area Network). Ett LAN är ett evenemang där ett
antal deltagare tar med sin dator eller konsol för att spela och umgås med likasinnade under
en period. Världens största LAN heter DreamHack och hålls på Elmia-mässan i Jönköping där
över 50000 personer besöker mässan. Inet är med som en stor sponsor på DreamHack, men
även mindre liknande evenemang runt om i Sverige. På dessa evenemang kan Inet ha egna
turneringar och tävlingar, men även utställningshallar där de visar upp och låter kunderna
prova deras utrustning. Genom att komma ut och visa upp sig på ett sånt här sätt får Inet en
god kundkontakt och en stor möjlighet att träffa nya potentiella kunder, samtidigt som de för
möjlighet att träffa de som redan använder deras produkter.
I arbetet med att träffa de kunder som faktiskt använder deras produkter och skapa nya
kundrelationer är chansen att komma ut direkt på evenemang och träffa deras kunder viktig.
För att försäkra sig om att kunderna faktiskt dyker upp är Facebook och Twitter bra verktyg.
Med drygt 70000 följare på Facebook får deras inlägg stor spridning på kort tid (Bilaga 5).
Inet är duktiga och arbetar effektivt både på Facebook och Twitter då ett event närmar sig,
något som syns i Bilaga 6. Inet har dessutom lagt ner sin chattfunktion på webbsidan och
delegerar istället chattfunktionen till Facebooks chattjänst Messenger. Facebook tar tid på hur
ofta en sida svarar på meddelanden, och har gett Inet statusen ”Svarar oftast inom en dag”,
vilket innebär att Inet är aktiva och svarar snabbt på de meddelanden som kommer in till deras
Facebook-sida. Detta syns också i Bilaga 5.
Sammanfattningsvis är Inet ett företag som arbetar mycket och effektivt med sociala medier i
deras arbete mot ett lyckat CRM för att etablera nya kundrelationer, men även utveckla de
redan befintliga relationerna. Deras största sociala plattform sett till antalet följare är
Facebook, följt av YouTube där följarantalet inte är lika högt, men antalet visningar på deras
videor ofta får större spridning än inläggen på Facebook.
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4.1.2. Elly Pistol
Elly Pistol grundades 2015 i Sverige och har sedan dess blivit en etablerad onlinebutik för
kläder och accessoarer. Tack vare sin strategi att endast finnas online har kunder från hela
världen, närmare bestämt 35 olika länder, fått möjligheten att ta del av deras produkter. Elly
Pistol vill genom sina kläder förmedla en gemensam styrka, vilket också blir tydligt i deras
företagspresentation. Kläderna är designade i Stockholm och alla material som används är
djurvänliga (Elly Pistol, 2018). På så sätt når de en kundgrupp som är medvetna om detta och
kan sticka ut från mängden. I årsredovisningen står det:
"But Elly Pistol is more than just a loud bomber jacket brand. It’s a conscious concept. Every
piece in our collections is a tribute to the natural strength within us. Why? Every man,
woman, girl or boy should be strong, safe, powerful and heard.”
De menar att de genom sina kläder kan förmedla en gemenskap som ska få alla kunder att
känna sig delaktiga i något större (Elly Pistol, 2018). Genom att marknadsföra sina produkter
på detta sätt får kunden en stark känsla och känner ett starkare band till företaget, något som
visar sig i deras prestationer på sociala medier. Detta går också att återse i vad för typ av
motiv och tryck som Elly PIstol producerar på sina kläder.
Elly Pistol är främst aktiva på Instagram men har även en aktiv Facebooksida med cirka
10000 följare (Bilaga 7). Instagram, som tidigare nämnt, skiljer sig mycket från de andra
sociala medierna eftersom fokus inte ligger på skriven text, utan istället flyttas till en bild eller
en video. Genom att publicera en bild eller video får kunden eller den som ser inlägget en
bredare och mer detaljerad bild av produkterna, och kan därför göra sig en bättre bild av vad
Elly Pistol vill säga genom sitt inlägg. På Instagram har Elly Pistol ungefär 40000 följare och
en egen Hashtag som heter #EllyPistol med cirka 2500 inlägg. Under denna hashtagen kan
kunder och andra personer lägga upp sina egna bilder för att visa sitt stöd eller visa att de
stöttar företaget. Ibland tar även företaget någon av de hashtaggade bilderna och publicerar på
företagets egna sida, vilket gör att kunder känner ett starkare band till företaget. Elly Pistol är
mest aktiva på Instagram där de har gjort cirka 700 inlägg. Dessa inlägg är bilder på olika
stilar, kläder eller inspiration för sin kunder. I Bilaga 8 syns företagets Instagram-profil och
några av de inlägg som publicerats där.
På Instagram kommenterar många kunder och potentiella kunder på företagets inlägg och
bilder. Inläggen får stor spridning då en stor del av användarna skickar bilderna vidare till
vänner genom taggningar. Att tagga någon i en bild innebär att bilden sprids vidare till de
taggade individerna, och får på så sätt en större spridning. Elly Pistol är dessutom snabba och
effektiva på att svara på kommentarer på bilderna. Ibland ställs frågor i kommentarer, och blir
till stor del besvarade. Dessa frågor kan innefatta produkter, om de finns på lager samt vilka
storlekar som finns tillgängliga. Även kommentarer utan frågor blir besvarade, något som
visas i Bilaga 9.
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Något som blir mer populärt och som vuxit på senare år är att publicera och marknadsföra
sina produkter genom så kallade Influencers, ett begrepp som förklaras senare i studien. Elly
Pistol har ingen egen YouTube-sida utan har fokuserat sitt arbete på sociala medier till
Instagram och Facebook. De arbetar dock väldigt mycket på detta sätt och lägger en stor del
av sitt marknadsföringsarbete på influencers. Man har samarbeten med exempelvis Alice
Stenlöf, Anty och Therese Lindgren, som är en av Sveriges största profiler på sociala medier.
Therese startade sin YouTube-kanal år 2013 och har sedan dess etablerat sig som en av de
största bloggarna, mycket tack vare hennes kunskap kring psykisk ohälsa. Hon släppte i
november 2016 sin bok ”Ibland mår jag inte så bra”, som handlar om hennes tid som
sjukskriven för psykisk ohälsa och utsågs samma år till ”Årets Webbteveprofil” på
Kristallengalan. Therese brinner också för djurrättsfrågor, vilket gör att samarbetet mellan
henne och Elly Pistol, som nämnt tidigare bara producerar djurvänliga produkter, fungerar
utmärkt. Therese har, som syns i Bilaga 10, över 650000 följare på YouTube, och det är inte
ovanligt att hennes videor får över 200000 visningar. Ett exempel är hennes video som är
gjord i samarbete med Elly Pistol (Bilaga 11), som har visats över 223000 gånger. I videon
diskuteras företaget Elly Pistol, deras affärside och produkter. Tittarna erbjuds också en
rabattkod som ger dem fri frakt på deras nästa köp. I videons beskrivning finns också en
direktlänk till företagets hemsida.
Genom att arbeta på detta sätt får Elly Pistol en stor spridning av sina produkter och syns
mycket på sociala medier, utan att behöva anstränga sig och skapa egna videor.
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4.1.3. MatHem
Tjänsteföretaget MatHem är ett svenskt företag inom digitalt handel för livsmedelsförsäljning
över nätet. Företaget, som grundades år 2006, har sitt huvudkontor i Stockholm, med lager
utspridda över de tre största städerna i Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget
finns representerat på många större orter och erbjuder beställning av matvaror och färdiga
matkassar över nätet, med direktleverans hem till dörren, under specifika leveranstider.
Företaget är inte bara ett handelsbolag, utan är ett tjänsteföretag och anledningen till att valet
hamnade på denna typ av företag är för att dem är både och. De säljer produkter, alltså
matvaror, samtidigt som de säljer och marknadsför en tjänst, vilket är en intressant
kombination.
Enligt Svensk Digital Handel (2017) var det den digitala mathandeln som hade den största
försäljningsökningen av alla företag i e-handelsbranschen under år 2016. Detta är möjligt tack
vare att företaget har en tydlig närvaro på olika sociala medier och plattformar, exempelvis
Facebook, Instagram, bloggar och andra nätverk.
MatHem skriver och gör recensioner av olika matprodukter, delar recept och publicerar
matlagningsvideor på olika sociala medier. Det material som företaget publicerar på deras
egna webbplats eller sociala medier, bidrar till spridning och att företaget når ut till en bredare
målgrupp. Detta är möjligt tack vare att företagets följare kan delta i olika evenemang
företaget publicerar genom att kommentera, dela, och gilla inlägg, bilder och videos. Genom
att studera Bilaga 12, som är en skärmdump tagen på MatHems Facebooksida, får man en
första inblick och en vy över företagets profil samt hur många gillamarkeringar som sidan har.
Därefter följer det en rad olika statusuppdateringar som pekar på olika länkar mot företagets
egna blogg, men det finns även direktlänkar till enskilda produkter. Bilaga 14 och 15 visar
MatHems profiler på Instagram och YouTube.
Det går också att se vilka inlägg som företaget har lagt upp i syfte att skapa interaktion och
diskussion, genom att uppmuntra eller skriva på ett sätt som får deras följare att delta med
intressanta texter och symboler, vilket syns i Bilaga 13. Det som sker är en öppen
kommunikation mellan företaget och kunden där olika symboler i form av smileys används.
Företagets kunder ställer frågor och får svar, vilket bidrar till en öppen kommunikation som
skapar tillit och förtroende för företaget och deras tjänst.
I Bilaga 13 visas också ett utdrag av olika kommentarer som användare skrivit på deras
videos och där man kan se olika användare som har taggat sina vänner. När ett företag som
MatHem arbetar på detta sättet får användarna svar på sina frågor samt personlig kontakt med
företaget. Detta skapar interaktion och delaktighet, som är en viktig del i
tjänstemarknadsföring då kunden blir involverad i processen direkt. Detta går med viss
säkerhet att säga eftersom detta mönster också finns i andra videos och material som företaget
publicerar. När företaget ser vad som är värt att publicera och som dem får respons på, leder
det till att dem publicerar liknande bilder och videos, för att skapa ännu större spridning och
interaktion. På så sätt har företaget skapat en tydlig strategi för att lyckas med deras arbete
med sociala medier och CRM.
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4.1.4. Flygresor.se
Flygresor.se är en gratis prisjämföresesajt för flygresor, men har även hotellbokning och
hyrbilsbokning inbyggd som man kan utnyttja för att få till ett komplett resepaket. På sajten
får man genom en sökmotor som är automatiserad, hjälp att söka upp och jämföra pris hos
alla resebyråer och flygbolag som säljer flygresorna. Genom sökmotorn får man möjlighet att
söka på destinationer, hitta bästa pris samt möjlighet till att filtrera och kategorisera efter ens
egna önskemål.
Flygresor.se grundades 2007 och är en tjänst utvecklad av FlightMate AB. Tjänsten är den
mest populära i hela Sverige, sett till antalet bokningar. Företagets motto är att resa är något
socialt och positivt, och så ska bokningen av resan också vara. Företaget säljer inga resor
själva, utan är en tjänst för att lista flygresor enligt önskemål, och intäktsmodellen för
företaget bygger på.
Eftersom tjänsten är onlinebaserad är det ganska naturligt att företaget har en stark närvaro på
webben och inte minst på sociala medier. Målet är att få resenärer till att använda tjänsten
utomlands, samt vara den mest användarvänliga sökmotorn för flygresor världen över, något
som företaget själva säger (Flygresor 2018). För att lyckas med detta behöver företaget vara
aktiva där deras målgrupp finns. Målgruppen finns överallt, men tack vare digitaliseringen
och möjligheten till enkel informationsspridning har internet blivit en viktig plattform för
företaget att arbeta med deras kundrelationer på. Genom att ha aktiva sociala medier som
Facebook, Instagram, Youtube och deras egna webbplats publicerar företaget mycket material
och skapar en tydlig social närvaro.
Bilaga 16 är en skärmdump tagen på företagets Facebooksida, där man ser er en vy över
företagets profil, antalet gillamarkeringar som ligger på över 160000 och en omslagsbild.
Vidare visas företagets senaste statusuppdateringar i form av videos och bilder på olika
resedestinationer, i syfte att få spridning på dessa. Det som är extra intressant med företaget är
att de i väldigt många fall försöker skapa diskussion genom att ställa frågor eller skriva på ett
visst sätt som får använda att kommentera och skapa interaktion. Generellt sett är detta en bra
strategi och en nödvändighet av tjänsteföretag, eftersom dessa oftast säljer upplevelser och
tjänster som inte går att lagra eller ta på, jämfört med ett handelsbolag.
Flygresor.se är aktiva på de flesta av de större sociala nätverken. Fokus ligger främst på
Facebook, Instagram och Youtube. Bilaga 18 visar företagets YouTube-kanal. Detta beror på
att företaget genom videos kan skapa spridning eftersom det är tydligt att se att många delar
videos som företaget publicerar, eller gärna taggar vänner. Dessutom kan företaget genom
olika mätverktyg på respektive nätverk se hur stor spridning deras videos får. Det är mer
troligt att användarna delar en video än en bild, och det går att se efter en granskning av deras
Facebooksida. Ett exempel är en video som syns på Bilaga 19, som har skapat diskussion och
aktivitet på företagets sida. Företaget är även hjälpsamma, och svarar ofta på användarnas
kommentarer, frågor och funderingar. En öppen kommunikation är ett steg i rätt riktning för
ett lyckat arbete med CRM. Detta gäller inte bara Facebook, utan även på de andra sociala
plattformarna.
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På Instagram har Flygresor.se endast 2100 följare, som går att se på Bilaga 17, men på deras
YouTube kanal har de 2568 prenumeranter, och totalt 24 073 552 visningar på deras videos.
Det är tydligt att företaget satsar på att skapa mycket videomaterial för att locka till sig kunder
och skapa kundrelationer. Videorna är främst baserade på att visa upp intressanta destinationer
eller att förenkla bokningsprocessen för användaren. På många av företagets videos brukar
användare kommentera och nämna destinationer som de själva rekommenderar, annat än de
destinationer som en video visar, exempelvis som det ser ut i Bilaga 19. Detta är ett bra sätt
för företaget att se vad för material deras användare skulle uppskatta att se om en viss
destination. På så sätt lyckas företaget skapa intressant material som är värd för användaren
att interagera på, genom att kommentera eller tagga vänner, samt dela. De har då ökat
spridningen genom något som kallas viral marknadsföring eller Word-to-Mouth, som är en
marknadsföringsmetod många tjänsteföretag arbetar mot.
När företaget har nått sitt interna mål med hur stor spridning de vill att en viss video ska få,
eller hur mycket uppmärksamhet och diskussion, så fokuserar de på att förbättra och optimera
tjänsten istället för att marknadsföra den. Marknadsföringen sker ändå, men genom
användarna själva. Detta är en typ av marknadsföring som är väldigt lyckat för en tjänst som
denna.
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4.2. Analys
4.2.1 Analysmall
Studien jämför fyra företag, två handelsbolag och två tjänsteföretag. Analysmallen är gjord
för att läsaren ska förstå vilka företag det är som undersöks och vilka sociala medier som
används mest av företagen. Mallarna ska, på ett översiktligt sätt redogöra för vilka företag
som använder sig av vilka sociala plattformar.
Analysmallen täcker också de olika teman som på förhand valts ut för att gå in på djupet.
Dessa analysmallar kommer också att användas som grund i vidare analyser.
4.2.1.1. Analysmall Facebook

Figur 4.2.1.1.: Alla företagen har en aktiv Facebook sida men med ett varierande innehåll av
både videos, bilder och textmaterial. Det finns likheter och skillnader i hur företagen använder
Facebook i deras CRM-arbete, vilket tas upp senare i studien.
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4.2.1.2. Analysmall Instagram

Figur 4.2.1.2.: Alla företagen har en aktiv profil på Instagram. De som verkar ta mest nytta
av detta sociala nätverk är Elly Pistol. De har flest antal följare, vilket kan bero på att
företaget hittat en tydlig strategi för att arbeta mot deras målgrupp. Även Inet, MatHem
och Flygresor har aktiva profiler, men som det framgår av vår granskning är deras syfte inte
att skapa kundrelationer över detta nätverk, utan endast förstärka varumärket.

4.2.1.3. Analysmall YouTube

Figur 4.2.1.3.: Det enda företaget som inte använder sig utav YouTube är Elly Pistol. Dock
har de samarbeten med influencers som talar om deras produkter och bygger upp deras
varumärke. Inet tar mycket hjälp av YouTube genom att ladda upp kortare videos och
instruktionsfilmer. MatHem har samma koncept där man har fokuserat på kortare videoklipp.
Flygresor använder ett liknande koncept, men dem väljer även att lägga ut de reklamfilmer
som visas på TV. Detta har visat sig vara positivt och möjligheten till att länka samman
YouTube och integrera det med andra sociala medier gör att materialet som företagen laddar
upp varierar sig från vanliga texter och bilder. Detta skapar intressanta videoklipp med hög
chans till spridning.
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4.2.1.4. Analysmall Nyhetsbrev

Figur 4.2.1.4.: Att låta kunder och intressenter använda en enkel tjänst som nyhetsbrev gör
mer nytta för företaget än kunden. Företagen kan enkelt och kostnadseffektivt skicka ut
massutskick till tiotusentals användare på en gång. Genom nyhetsbrevet kan företagen, med
hjälp av olika analys och mätverktyg, veta vilken kund med vilken e-postadress som har köpt
vad, och på så sätt skicka ut personliga produkt- och tjänsteerbjudanden. Detta är en strategi
som vi sett företagen använda sig av för att skapa personlig kontakt med deras kunder och
främja deras kundrelationer som en del av deras CRM.
4.2.1.5. Analysmall Blogg

Figur 4.2.1.5.: Att ha en blogg är en viktig del i arbetet med CRM. Ett företag ska aldrig
förlita sig på sociala medier, utan måste ha en kanal som dem själva kontrollerar fullt ut,
något som även Aula (2010) nämner. Bloggen kan då vara en viktig samlingsplats som samlar
trafik från andra sociala medier, men där företaget kan skriva texter och publicera material lite
som de vill. Alla företagen är beroende av att kunden besöker deras webbplats för att kunna
köpa en produkt eller tjänst, och bloggen kan då fungera som en förstärkning.
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4.2.2. Analys av Handelsbolag
Både Inet och Elly Pistol fokuserar sin marknadsföring på sociala medier till de plattformarna
där man kan beskriva sin produkt i andra former än text. Exempelvis så riktar Elly Pistol
nästan all sin direkta publicering på Instagram, medan den indirekta publiciteten kommer från
samarbetspartners (influencers) bloggar, sidor eller YouTube-kanaler. Inet har valt en liknande
strategi men format den mer för sig själva, och fokuserar istället på att skapa moderna och
välformulerade videor för att sprida sin marknadsföring.
Anledningen till varför dessa företag väljer de sociala plattformarna där bilder och videor är
vanligast förekommande beror på att de där kan visa upp en annan dimension av produkterna.
Detta går att säga med viss säkerhet efter att ha gjort en utförlig datainsamling. Kunderna och
de potentiella kunderna får en djupare inblick i hur produkten fungerar och arbetar, samtidigt
som de kan se andra användares kommentarer, åsikter och erfarenheter av produkten. Inet har
valt att, på sin YouTube-kanal, fokusera på att skapa och publicera videor som på något sätt
kan hjälpa kunden. Dessa videor kan vara instruktionsvideor, supportfilmer eller klipp för att
jämföra och testa produkter. Genom att arbeta på detta sätt får kunden en bra och ärlig bild av
hur produkterna fungerar och hur de presterar jämfört med sina konkurrenter. I
kommentarsfälten skrivs det aktivt nya kommentarer med frågor eller åsikter som både Inet
själva eller andra användare kan besvara. Elly Pistol fokuserar sin Instagram-profil till att
inspirera kunderna. I kommentarerna på deras bilder och videor ställs det frågor om storlekar,
modeller eller vilka kläder som finns i lager, vilket gör det möjligt för Elly Pistol att direkt
besvara kundernas frågor och skapa en högre kundnöjdhet.
Harrigan och Miles (2014) beskriver att syftet med ett effektiviserat och bra CRM-arbete är
att skapa långsiktiga relationer med lojala kunder, och här har sociala medier verkligen
underlättat möjligheterna för dessa två handelsbolag att nå ut till sina kunder. Som nämnts
tidigare i studien är både Inet och Elly Pistol aktiva på många olika sociala medier, vilket
medför att de kan besvara frågor, tankar och åsikter på ett snabbt och effektivt sätt. Att aktivt
besvara kommentarer och visa att man som företag är tillgänglig för kommunikation och
kontakt bidrar med mycket närhet till kunden, vilket visar sig då många användare hittar och
börjar följa de publiceringar som företagen delar.
Möjligheterna till hur sociala medier kan användas i CRM-arbetet är närmast oändliga och
fortsätter att utvecklas varje dag. Dessa två handelsbolag arbetar effektivt med sina sociala
medier för att finnas där för sina kunder, något som visar sig exempelvis för Inet som vunnit
många utmärkelser genom åren.
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4.2.3. Analys av Tjänstebolag
Att marknadsföra en tjänst skiljer sig mycket åt jämfört med att marknadsföra produkter och
varor. En tjänst går inte att ta på och går inte att lagra. När man är en leverantör av en tjänst
behöver man skapa förtroende för den. Det man säljer är upplevelser och förmedling, och det
är då viktigt att man når ut till rätt målgrupp med information, skapar förtroende och lojalitet
för varumärket. Detta är vad kunderna söker enligt Chaubey, Husain och Ghufran (2016).
Enligt Laroche, Habibi och Richard (2013) är ett företag som arbetar aktivt med sin CRM
(kundrelationshantering) vet hur de ska skapa lyckade kundrelationer och behålla deras
kunder jämfört med konkurrenter som inte arbetar med CRM. Kundlojalitet är lika viktigt
som alla andra egenskaperna i kundgapet. Man måste hela tiden möta kundens förväntan så
att man uppnår kundnöjdhet, som i sin tur skapar marknadsföring åt tjänsten eftersom att det
är troligt att en kund talar gott om ett företag den har positiva erfarenheter.
För att på bästa sätt kunna erbjuda och utforma en attraktiv tjänst behöver företaget förstå
deras kunder, hur de går tillväga i köpsituationer, utvärderar olika tjänsteerbjudanden, men
även hur själva upplevelsen och konsumtionen går till. En kund har svårare att utvärdera en
tjänst jämfört med en fysisk produkt. Detta beror på att konsumtionen är sammanflätad med
produktionen. Enligt Zeithaml och Bitner (1996) leder skillnaden mellan varor och tjänster till
skillnader i varje steg i kundens köpprocess. När det gäller köp av en tjänst så utvärderas
köpprocessen på ett sätt som innefattar en rad olika moment. Det börjar med en
kundförväntan som ska sluta i en kundupplevelse. Däremellan kommer informationssökning,
utvärdering av tjänstealternativ, köp och konsumtion, efterköpsbeteende och märkestrohet.
Vad som skiljer ett tjänsteföretag åt ett annat, är arbetet med helheten, relationsskapandet och
marknadsföringen.
I tjänsteföretag är det viktigt att ha en tydlig kommunikation och att kunden är delaktig i
produktionen eller utformningen av tjänsten, enligt Echeverri och Edvardsson (2012). Som
det ser ut har MatHem och Flygresor.se uppnått en mycket god kommunikationsnivå samt
delaktighet av kunden i produktionen. Det går att säga att ett samskapat värde har tagits fram,
med hjälp av företaget och kunden. Vidare leder detta långsiktigt till olika sätt för företaget att
synas och marknadsföras, som exempelvis genom viral marknadsföring och Word-of-Mouth
metoden som tidigare redogöras för i studien. Detta går att se och är en likhet för båda
företagen, där det tydligt framgår att många interagerar på sociala medier med företagen,
eftersom de har en stark närvaro där. Om en kund är nöjd med företaget, så har de möjlighet
att lämna omdömen och betygsätta företaget. När flera kunder gör detta så skapas det en slags
märkestrohet och lojalitet, vilket lockar andra att kunna med säkerhet köpa eller använda
tjänsten i fråga, eftersom det finns en trovärdighet för företaget.
Båda företagen skapar interaktion, diskussion och kundrelationer genom att vara uppriktiga
och erbjuda en tjänst som håller hög standard. Det är då ett naturligt val för en kund att gå till
det företaget eftersom de har bäst omdömen, det talas gott om dem, den tjänsten är välanvänd
och uppfyller de förväntningar kunderna har.
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Det finns dock skillnader i företagens strategier mot ett lyckat CRM arbete på sociala medier,
där den största skillnaden ligger i vilket socialt nätverk som är mest prioriterat och varför. Det
går att se vilket socialt nätverk som är det dominerande, och i båda fallen är det Facebook.
Detta kan bero på att Facebook är det största sociala nätverket och som nämnt tidigare i
rapporten, och att det därför är där som nya potentiella kunder finns.
Skillnaden mellan vilka sociala nätverk som är dominerande för respektive företag beror på
tjänsteerbjudandet och målgruppens attityd gentemot företaget. Någon som bara vill handla
mat och få hemleverans behöver inte sitta och jämföra olika produkter och alternativ. Man
behöver heller inte instruktionsvideos på hur man går tillväga för att genomföra ett köp. Det
som kan vara intressant är recept, och då vill man ha det enkelt och lättillgängligt. Det är då
lämpligt med exempelvis Facebook, Instagram eller företagets egna blogg.
När man däremot vill boka flygbiljetter vill man som kund ha information om resan, vilka
flygbolag som trafikerar sträckan, information om resmålet och gärna videos eller bilder som
ger kunden en bra uppfattning. Då är det naturligt att valet av kanaler och nätverk skiljer sig
ifrån. Flygresor.se anser då att Facebook, YouTube och företagets egna blogg är lämpligt för
detta ändamål.
Sammanfattningsvis finns det många likheter bland dessa företag eftersom ett tjänsteföretag
har andra möjligheter jämfört med ett handelsbolag. Detta gäller i utformning av erbjudanden
till kundrelationshantering, som är syftet att undersöka i uppsatsen. Det finns även skillnader,
även om dessa inte är omfattande. Det som har varit relevant är att tolka text, bilder, videos,
symboler, och det är för att bilda en generell uppfattning gällande kommentarer, åsikter och
uppfattning mellan kund och företag.
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4.2.4. Analys av skillnader och likheter mellan branscher
Facebook, Instagram och YouTube är de vanligaste sociala medierna för studiens valda
företag. På Facebook har alla företagen bilder, videos och länk till hemsidan, och där ser de
alla jämlika ut i deras starka profiler. På Instagram har alla fyra företagen aktiva profiler med
bilder, videos och länk till hemsidan. Elly Pistol är det företag som har flest följare på sitt
Instagramkonto, och detta kan vara ett tecken på ett lyckat arbete med sociala medier och
kundrelationshantering. På YouTube har Inet, Mathem och Flygresor aktiva kanaler med
många uppladdade videoklipp och material. Det finns även en länk till respektive företags
hemsida. Elly Pistol har ingen YouTube kanal, utan deras videos laddas upp av influencers på
deras egna kanaler. Alla företag har en egen hemsida, med egen blogg och nyhetsbrev kopplat
till denna.
I den genomförda undersökningen har många skillnader och likheter identifierats som visar
hur ett tjänsteföretag jämfört med ett handelsbolag arbetar med CRM på sociala medier. Vi
har även funnit att det finns risker med sociala medier och hur dessa risker kan påverka
kundrelationshanteringen på ett negativt sätt, något som även Aula (2010) talar om. Samtidigt
har det identifierats möjligheter och riskförebyggande åtgärder som tidigare skådats. Dessa
riskförebyggande åtgärder kan vara i form av kommunikationen mellan företaget och kunden.
Ett exempel är när en kund ifrågasätter företagets produkter eller tjänster, eller när den ställer
frågor. Även (Guha, Harrigan, Soutar) 2017 nämner detta som en viktig del i SME-företagens
strategi i deras CRM-arbete. Detta leder till en möjlighet för företaget att besvara frågor och
kritik snabbt. Om en kund är missnöjd kan den bli nöjd genom att företaget snabbt tar hänsyn
till kritiken och åtgärdar problemen. Detta leder till att företaget blir uppmärksammade av
andra potentiella kunder och inom kort tid har en möjlighet till positiv Word-of-Mouthmarknadsföring uppstått.
Även om utformningen av själva marknadsföringen för produkter skiljer sig åt jämfört med
tjänster så finns det många likheter. Likheterna ligger i att man har samma typ av
tillvägagångssätt för att skapa lockande, intressanta och uppmärksamhetssökande texter,
bilder och videomaterial. Genom att företagen hela tiden är aktiva på sociala medier säljer de
inte bara deras produkter och tjänster, utan man säljer även upplevelser, intryck, känslor och
erfarenhet, vilket Akman och Mishra (2017) tar upp och menar att det bidrar till mycket goda
möjligheter för företaget att få sin röst hörd och nå ut på rätt sätt.
I resebranschen och för företaget Flygresor handlar det om att sälja upplevelser och drömmen
om avkoppling, njutning och en god tid. Eftersom detta är en tjänst, så betyder det att arbetet
med att skapa kundrelationer för att sälja dessa resor, är mer omfattande än exemplet med Inet
som säljer dataprodukter och elektronik.

35

Genom att observera företagets sociala medier på Facebook och Instagram specifikt i denna
fråga har det tydligt framgått att kunden har en tendens att vilja dela sina bilder och videor
under olika hashtags. Dessa hashtags är oftast på något sätt relaterade till företaget. Om
företaget samarbetar mer med kunderna genom exempelvis lojalitetsprogram och
bonusprogram, skulle detta kunna skapa en ny möjlighet för företagets följare och kunder att
dela privata material från deras resor eller produkter. Detta blir ett kostnadseffektivt sätt för
företaget att jobba vidare med sin marknadsföring eftersom en stor del sker från kunden via
Word-of-Mouth-marknadsföring eller delningar på sociala medier. Sociala medier möjliggör
för att med enkla klick dela material och sprida information. Företagen är väl medvetna om att
det finns mycket potential i detta och en stor anledning till att de svarar öppet på många frågor
och kommentarer verkar vara en intern strategi för att framgå som mjuk och värmande i
tonen. Detta uppskattas av kunder och följare att döma av deras kommentarer och reaktioner
på de olika sociala plattformarna som återgår att se exempelvis i bilaga 9 och 13.
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5. Slutsats
I följande kapitel sammanfattas studien och slutsatser dras. Vidare behandlas
undersökningens trovärdighet och eventuell framtida forskning.
De fyra SME-företagen använder sociala medier som en stor del av deras CRM-arbete för att
skapa nya men också utveckla redan befintliga kundrelationer, vilket även Jones, Borgman
och Ulusoy (2015) tar upp. Studiens bidrag till forskningen inom detta område blir en
jämförelse av två handelsbolag mot två tjänstebolag. Det har tidigare inte genomförts någon
studie som undersöker kombinationen av dessa typer av bolag, med fokus på svenska SMEföretag.
Alla fyra företagen, Inet, Elly Pistol, Mathem och Flygresor, använder sociala medier för att
synas, skapa kundrelationer, interagera med deras följare och bygga ett starkt varumärke.
Företagen använder sociala medier som en del i deras CRM-arbete (kundrelationshantering)
för att skapa förtroende, kundlojalitet och marknadsföra sig för att sälja respektive företags
produkter och tjänster. I slutändan knyts allt samman för att skapa och utveckla nya
kundrelationer, samt förstärka befintliga kundrelationer för att hela tiden kunna utvecklas och
vara ett framgångsrikt tillväxtföretag. Enligt Jones, Borgman och Ulusoy (2015) är det viktigt
att SME-företag tar tillvara på potentialen av sociala medier för att växa och bli
framgångsrika, eftersom sociala medier är mer än en social plattform. Företag som inte har
tydliga CRM-strategier och metoder för att uppnå detta, är inte lika framgångsrika i deras
CRM-arbete (Harrigan, Miles, 2014). Resultatet från undersökningen bekräftar det som
tidigare studier har undersökt, dock med ett fokus på svenska SME-företag.
Sociala medier används även utav företagen för att hålla sig uppdaterad om nya trender samt
att få reda på vad kunden efterfrågar (Guha, Harrigan, Soutar 2017). Det blir ett verktyg för
marknadsundersökningar, där företagets följare och kunder självmant och indirekt deltar.
Detta sker genom diskussionsforum som exempelvis kommentarsfält där en kommunikation
mellan företaget och kunden sker, men även på företags egna bloggar och webbplatser.
Genom den stora spridningen och målgruppen som finns på sociala medier skapas det mycket
goda förutsättningar för respektive företag att nå ut med deras budskap genom viral
marknadsföring eller Word-of-Mouth-marknadsföring.
I undersökningen har fokus legat på tre större sociala medierna. Facebook är det största
nätverket med mest popularitet bland internetanvändare. Där kan företaget skapa en egen
profil som kallas sida. Olika användare som intresserade av företaget och deras produkter kan
sedan trycka på gilla eller följ för att få företagets statusuppdateringar i olika former i deras
privata nyhetsflöde. Detta bidrar till ett effektivt sätt att samla företags intressenter och kunder
på ett och samma ställe, och nå ut med ett budskap till dessa genom enkla steg. Företagen kan
med hjälp av ett stort nätverk som Facebook interagera med deras kunder på ett snabbt och
effektivt sätt genom uppladdning av texter, bilder, videos och annat. I samma stund kan
företaget få kommentarer på deras inlägg, vilket exempelvis är då en användare taggar någon
av sina vänner för att dela informationen vidare, ställer en fråga eller kritiserar företagets
produkter eller tjänst. Detta bidrar till en öppen tvåvägskommunikation med tydlig
transparens som kan stärka företagets varumärke.
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YouTube används för att ladda upp videos och klipp för att nå stor spridning. Anledningen till
varför företagen har flera olika sociala medier för samma ändamål beror på skillnaden i
målgruppen, samt den sociala tjänstens utformning. YouTube har ett annat koncept än
Facebook, och är främst ämnat för videouppladdning. Här har företagen en möjlighet att
skapa en egen YouTube-kanal, och alla som vill ta del av deras uppladdningar och få
aviseringar om nya uppladdningar kan bli prenumeranter. En video visar mer än vad
exempelvis en text eller bild kan göra, vilket skapar intresse och trovärdighet. Det blir även
ett annat sätt att sälja en produkt eller en tjänst på.
Instagram är en annan social media som används flitigt av våra valda företag. Denna tjänst
används för att kommunicera med kortare texter, enklare videos och högkvalitativa bilder som
oftast innehåller länkar till företagets hemsida. Det är vanligt att man använder sig av
hashtags (#) för att på så sätt få upp information om ett visst ämne, exempelvis #mathem.se
eller #EllyPistol som är två relevanta hashtags. En sökning på dessa hasthags gör att flera
tusen inlägg dyker upp som är relaterade till respektive företag. Detta bidrar med ytterligare
en dimension för företagen att skapa en möjlighet till att integrera med deras kunder och
intressenter som en del i deras CRM arbete.
Bloggar används också av alla företagen fast på olika sätt. Flygresor.se tillåter att resenärer
kan blogga själva och skriva om deras resa, samtidigt som det blir en indirekt marknadsföring
för tjänsten. Även MatHem och Elly Pistol har samma strategi när det gäller deras bloggar.
Ibland låter de gästbloggare eller andra kända profiler, så kallade influencers, ta över bloggen
och skriva, ibland helt gratis eller mot betalning. Detta är en strategi som på senare tid har
vuxit och som många företag numera använder flitigt. Genom denna metod skapar man en
bild utåt som ett företag med mycket närhet och personlig kontakt, vilket oftast uppskattas av
kunder. Bloggarna innehåller text, bilder, videor och annat.
Genom bloggen, oftast på företagets egna webbplats, så finns det ett nyhetsbrev. Det kan
kunder eller intressenter skriva upp sig på med deras e-mail adress för att gratis få nyhetsbrev
till deras epost om produkterbjudanden eller tjänsterbjudanden. Det är ett smart sätt för
företagen att skicka ut massmeddelanden till tusentals intressenter på ett snabbt, smidigt och
effektivt sätt. Nyhetsbrev används främst i syfte att öka trafik till företagets egna hemsida.
Hemsidan innehåller viktig information om företagets produkter och tjänster, en historia om
dessa, kontaktuppgifter och olika länkar till deras sociala medier.
Efter att ha studerat dessa företag och gjort en fullständig undersökning så har vi kommit fram
till att alla företag i undersökningen använder en eller flera sociala medier i arbetet med CRM.
Detta kan bero på många saker där den traditionella målgruppen som man nådde ut till via tvreklam och tidningar nu finns på internet genom de sociala medierna. Att sätta igång ett arbete
med sociala medier är kostnadsfritt och enkelt, om företagen inte använder sig av betald
marknadsföring. Vi har testat hur långt tid det tar att skapa en Facebooksida, YouTube och
Instagram konto, där hela processen tog ungefär 20 minuter.
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Baserat på vår egna undersökning kan vi dra slutsatsen att företag är medvetna om hur de kan
utföra ett bra arbete i deras CRM (kundrelationshantering) genom sociala medier, och detta är
en möjlighet som de gärna tar tillvara på. Potentialen ser ut att bara växa och det finns
oändligt med många möjligheter till marknadsföring via sociala medier. Ett sätt kan vara
genom informationsåtervinning där företaget kan använda sig av kundens bild och
videomaterial i syfte till att marknadsföra företaget.
I ett digitaliserat samhälle där det mesta går från att vara pappersbaserat till digitaliserat tror
vi på en ökning av sociala medier och målgruppen som finns där. Sociala medier har blivit en
stor del av vardagen för flera miljarder människor. Sociala medier är inte endast till för
människor att nätverka med vänner och familj, uppdatera sig inom nöjen, nyheter och
varandras liv. Sociala medier är inte bara ett nätverk av användare, utan även ett verktyg som
företagen kan jobba på, enkelt och smidigt om det görs rätt, för att arbeta mot att skapa bättre
affärsmöjligheter och tillväxt genom ökade kundrelationer.

5.2. Framtida Forskning
Sociala medier är ett ständigt växande fenomen som har studerats i stor utsträckning, även
med fokus på CRM (kundrelationshantering). Det finns dock inte ännu en studie genomförd
som kollar både på handelsbolag tillsammans med tjänstebolag, för att lyfta fram skillnader
och likheter i deras arbete med CRM på sociala medier. Denna uppsats är tänkt att lägga
grunden till framtida undersökningar, där man kan ta hjälp av en kvalitativ metod med fokus
på fokusgrupper och semistrukturerade intervjuer i ett snöbollsurval, för att få ett
generaliserbart resultat. Man skulle då eventuellt kunna höra och läsa hur företagens egna
medarbetare arbetar med sociala medier för att skapa ett lyckat CRM-arbete. Man skulle då
behöva gå in djupare i ämnet, samtidigt som ett presenterbart resultat är fullt möjligt att
uppnå.
Vi ser fram emot hur sociala medier och CRM kan kombineras, hur de utvecklas och vad
företagen gör för att hantera befintliga men även skapa nya kundrelationer. Framtida
forskning kan mycket väl bidra till ett nytt sätt för företag att hitta andra tillvägagångssätt och
strategier, som kan hjälpa dem i deras arbete.
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