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Abstract 
Today, it is necessary for any business to focus on creating long-term customer relationships. 
Customer relationship management (CRM) enables companies to track customers' 
interactions with the company. It has become increasingly important for companies to be 
active in social media to create both customer engagement and long-term customer 
relationships. Facebook is the most used forum that businesses today are using. In the 
development of social media platforms, a new concept has been developed to integrate social 
media into traditional CRM system called Social CRM (SCRM ). The purpose of this study 
has been to increase the knowledge of SCRM by studying how one company works with 
SCRM to create customer relationship by using Facebook. In this study we have chosen to 
focus on ICA Sweden. The study answers questions about, how ICA Sweden uses their 
official Facebook page to create customer engagement, how ICA Sweden manages the 
customer criticism that customers write on ICA Sweden official Facebook page and how ICA 
Sweden believes that customer criticism can affect their brand and image. The study is based 
on two semi- structural interviews with CRM manager and web editor at ICA Sweden. The 
paper has been written in Swedish. A content analysis was also carried out for two months of 
ICA Sweden's official Facebook page. The study showed that ICA Sweden use SCRM 
through Facebook even though they themselves are not aware of it. This enlightenment can 
help ICA Sweden to use valuable SCRM-strategies in the future. The study confirmed 
previous research regarding that SCRM is partly an unknown concept today. The study has 
provided a theoretical analysis model that companies can use to analyze SCRM. 
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Sammanfattning 
Idag är det nödvändigt för alla företag att fokusera på att skapa långvariga kundrelationer. 
Customer relationship management (CRM) gör det möjligt för företag att spåra kunders 
interaktioner med företag. Det har blivit alltmer viktigt för företag att vara aktiva inom sociala 
medier för att skapa både kundengagemang och långsiktiga kundrelationer. Facebook är det 
mest använda forumet som företag idag använder. I samband med sociala mediers utveckling 
har ett nytt koncept utvecklats för att integrera sociala medier i traditionella CRM-system som 
kallas Social CRM (SCRM). Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för SCRM genom 
att studera ett företags arbetssätt med SCRM för att skapa kundrelationer genom Facebook. Vi 
valde att utgå ifrån ICA Sverige. Studien svarar på frågorna, hur ICA Sverige använder sin 
Facebook-sida för att skapa kundengagemang, hur ICA Sverige hanterar den kundkritik som 
kommer in på deras Facebook-sida samt hur ICA Sverige tror att kundkritiken kan påverka 
deras varumärke och image. Studien baseras på två semistrukturella intervjuer med CRM-
ansvarige och webbredaktören inom ICA Sverige och är skriven på svenska. En 
innehållsanalys genomfördes även under två månader av ICA Sveriges officiella Facebook-
sida. Studien visade att ICA Sverige använder SCRM genom Facebook trots att de själva inte 
är medvetna om det. Denna upplysning kan bidra till att ICA Sverige i fortsättningen kan ta 
del av värdefulla SCRM-strategier som de idag kan ha gått miste om genom sin omedvetenhet 
om att de arbetar med SCRM. Studien bekräftar tidigare forskning gällande att SCRM än idag 
verkar vara ett delvis okänt begrepp. Studien har bidragit med en teoretisk analysmodell som 
företag kan använda för att analysera SCRM.  
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1. Inledning 
I detta inledande stycke ges en övergripande bakgrund till studie. Därefter skildras en 
problemdiskussion som leder fram till forskningsfrågorna och syftet med studien. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande analysmodell som vår empiri kommer ha utgångspunkt i. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Människors liv påverkas alltmer idag av ett komplext nätverk och en komplex relationsmiljö. 
Det finns i dag en växande trend mot en allt större nätverkstäthet i omvärlden (Britsch, 
Schacht & Mädche 2012). Förr fokuserade företag enligt Britsch, Schacht och Mädche (2012) 
på kundrelationer främst inom marknadsföring och försäljning men i och med teknikens 
utveckling har företag varit tvungna att utveckla befintliga affärsmodeller. Det är nödvändigt 
för alla företag att idag fokusera på sina kundrelationer enligt Nguyen, Sherif och Newby 
(2007). De förklarar att detta beror på att kunderna numera anses vara kärnan i varje företag 
och att ett företags framgång ofta beror på ett effektivt sätt att hantera dessa kundrelationer. 
Relationsmarknadsföring har enligt Grönroos (1997) blivit ett viktigt koncept under de 
senaste åren, vilket syftar till att identifiera, etablera och bibehålla kundrelationer och i de fall 
som det anses nödvändigt att avsluta relationer med olönsamma kunder. Nguyen, Sherif och 
Newby (2007) menar att företag många gånger begränsas i skapandet av kundrelationer 
eftersom de saknar lämplig utrustning, verktyg eller metoder. Men idag finns det 
tekniksystem som gör det möjligt för företag att spåra kunders interaktioner med företag och 
som snabbt kan hämta upp information som är nödvändigt för företaget om respektive kund. 
Dessa system kallas Customer Relationship Management (CRM) och enligt Payne och Frow 
(2006) växte konceptet fram i samband med 1990-talets tekniska utveckling. Genom CRM 
samlar företag omfattande information om sina kunder, som de i sin tur använder för att 
hantera sina relationer med kunderna (Malthouse, Haenlein, Skiera, Wege &  Zhang 2013). 
Detta kan hjälpa företag att förstå kundernas behov bättre och på så sätt uppfylla behoven 
snabbare (Nguyen, Sherif & Newby 2007). Long, khalafinezhad, Ismail och Rasid (2013) 
beskriver CRM som ett koncept för att hantera ett företags interaktion med sina kunder och 
framtida försäljningsutsikter. De hävdar att målen med CRM är att förbättra lönsamheten, 
inkomsterna samt kundtillfredsställelsen. Om CRM-system används på rätt sätt kan företag 
vinna strategisk fördel gentemot sina konkurrenter (Nguyen, Sherif & Newby 2007; Long et 
al. 2013). Därför har CRM-system enligt Kim, Park, Dubinsky och Chaiy (2012) blivit en 
förutsättning för många företag idag i en strävan om att förbättra företagets prestanda. 
 
I företags strävan att komma närmare kunden har företag idag blivit beroende av sociala 
medier för att skapa kundrelationer (Heller-Baird & Parasnis 2011). Sociala medier definieras 
som ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 
direkt med varandra genom till exempel text, bild eller ljud.1 Exempel på kända plattformar 
inom sociala medier är Facebook, Twitter och bloggar (Alt & Reinholdt 2012). Heller-Baird 
och Parasnis (2011) poängterar att sociala medier skapar stor möjlighet för företag att idag 
komma närmare sina kunder. De förklarar att detta beror på att majoriteten av alla kunder idag 
använder sociala medier för att ta del av rekommendationer, recensioner och åsikter från 
vänner, familj och experter. 

                                                
1"1 http://www.ne.se/sociala-medier?i_h_word=social+media [2014-01-30] 
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Det är tack vare sociala medier och prisjämförelsemotorer som kunderna enligt Acker, Gröne, 
Akkad, Pötscher och Yazbek (2011) idag fått övertaget inom e-handel och det har blivit allt 
svårare för företag att särskilja sig från sina konkurrenter. Det mest besökta forumet inom 
sociala medier är Facebook som grundades 2004 (Ramsaran-Fowdar & Roshnee 2013; 
Champoux, Durgee & McGlynn 2012; Hansson, Wrangmo & Solberg Søilen 2013; Coleman, 
Chandler och Gu 2013). I september 2013 hade Facebook i genomsnitt 727 miljoner dagliga 
aktiva användare. Facebook menar själva att deras syfte är att ge människor makt att dela och 
göra världen mer öppen och ansluten.2 Idag använder människor Facebook för att hålla 
kontakten med vänner och familj, för att upptäcka vad som händer i världen och för att dela 
och uttrycka vad som är viktigt för dem. Företag kan uppmuntra kunder till att interagera med 
företaget när de har en företagssida på Facebook genom att till exempel publicera 
engagerande innehåll såsom foton, erbjudanden och händelser.3 

Som följd av utvecklingen av IT och webbtjänster har ett nytt koncept, Social CRM (SCRM) 
vuxit fram för att integrera sociala medier i mer traditionella CRM-system (Askool & Nakata 
2011). Alt och Reinhold (2011) poängterar att SCRM:s syfte dels är att utvinna kundkunskap 
inom sociala medier men också att använda sociala medier som en kanal för att samverka med 
kunderna. Acker et al. (2011) poängterar att SCRM erbjuder företag många nya och kraftfulla 
sätt som underlättar byggandet av lojalitet, marknad och försäljning. Det som skiljer SCRM 
från traditionell CRM är enligt Heller-Baird och Parasnis (2011) att företag förlorar kontrollen 
över sina kundrelationer genom sociala medier. Till skillnad från CRM driver kunderna 
konversationen mellan företaget och kunden inom SCRM. Detta kan enligt Heller-Baird och 
Parasnins (2011) leda till en förbättring av företagets marknadsföring, försäljning och 
servicearbete i och med sociala mediers snabba spridning. Företag har enligt Askool och 
Nakata (2011) insett att det finns ett behov av att skapa samarbetsmiljöer och verktyg. De 
hävdar att det blir alltmer vanligt att kunder gör sökningar på internet om produkter och 
tjänster för att få rekommendationer från andra kunder som har köpt samma eller liknande 
produkter och tjänster. I samband med SCRM är kunden enligt Malthouse et al. (2013) inte 
längre begränsad till att ha en passiv roll i sin relation till ett företag. Detta kan Acker et al. 
(2011) förklara genom att kunder numera har möjlighet att granska, jämföra och kommentera 
produkter och tjänster. Detta har resulterat i att kunderna har börjat lita på andra konsumenters 
åsikter om företags produkter och tjänster istället för på företagets marknadsförare (Askool & 
Nakata 2011; Malthouse et al 2013; Acker at al 2011). Malthouse et al. (2013) tillägger att 
kunders åsikter kan spridas väldigt snabbt till en stor publik genom sociala medier och företag 
kommer sannolikt att få allt svårare att hantera de meddelanden som kunderna får om 
företagens produkter eller tjänster. 

För att företag därför ska skapa sig ett gott rykte genom sociala medier anser Acker et al. 
(2011) att det är nödvändigt att företag är öppna i sin kommunikation med kunderna. Det är 
också viktigt att företag har en förståelse för sina kunder och hela tiden kommunicerar med 
dem vilket enligt Acker et al (2011) kan leda till en långvarig och värdefull relation med 
kunden. Heller-Baird och Parasnis (2011) poängterar att företag idag måste se SCRM som en 
ny strategi där fokus har ändrats från att hantera kunder till att underlätta en dialog med 
kunderna som skapar värde genom sociala medier. De påpekar att det är viktigt att företag 
också skapar sig en förståelse för vad kunderna värdesätter, detta är det väsentligaste steget i 
att bygga en SCRM-strategi. 

 

                                                
2"http://newsroom.fb.com/Key-Facts [2014-01-29]"
3"https://www.facebook.com/business/products/pages [2014-01-29]"
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1.2 Problemdiskussion 
Idag utnyttjas inte SCRM fullt ut av företag som ett värdeskapande verktyg för att förbättra 
kundrelationerna hävdar Askool och Nakata (2011), de förklarar att detta kan bero på att det 
inte finns någon självklar definition av begreppet SCRM. Valentin-Nitu, Tileaga och Ionescu 
(2014) menar att utmaningen för företag idag är att SCRM betyder olika för olika företag. 
Valentin-Nitu, Tileaga och Ionescu (2014) poängterar att det är viktigt att företag förstår att 
SCRM inte är ett nytt begrepp som ersätter CRM, SCRM ska istället ses som en utveckling. 
Utmaningen för företag är att de måste anpassa sig och utvecklas för att bemöta nya 
kundbehov och krav från den sociala kunden. De påpekar att många företag fortfarande inte 
förstår värdet av att använda SCRM. Askool och Nakata (2011) hävdar att en 
anmärkningsvärd förändring har skett i kundernas beteende under de senaste åren vilket kan 
bero på sociala mediers genomslag. Det är viktigt att företag uppmärksammar och reagerar på 
dessa beteenden för att undvika skador på befintliga kundrelationer och kundförvärv.  Askool 
och Nakata (2011) anser att företag därför måste fokusera på att bygga sin sociala närvaro i 
syfte om att lyssna och agera på kundernas behov och önskemål. De menar att företag som 
använder sig av SCRM före traditionella kommunikationssätt kommer bli framgångsrikare. 
Det är därför viktigt att företag aktivt använder sig av sociala medier för att kommunicera 
med sina kunder (Greenberg 2010; Coleman, Chandler & Gu 2013; Nadeem 2012; Heller-
Baird & Parasnis 2011). 
  
Nadeem (2012) förklarar att de företag som lyckas inom sociala medier är flexibla och 
anpassningsbara, de är snabba på att testa nya metoder men är lika snabba på att justera eller 
överge dem om de inte passar. Dutot (2013) menar att SCRM ger möjlighet för kunder att 
vara flexibla i deras interaktion med företag och ge positiv respons och kritik när de passar de 
själva. Kundernas flexibilitet anser Alt och Reinhold (2012) kan vara en stor utmaning för 
företag eftersom rykten, kritik och omdömen i form av word of mouth kan spridas mycket 
snabbt genom sociala medier, vilket kan ha negativ påverkan på företagets image och rykte. Å 
andra sidan lyfter Alt och Reinhold (2012) fram att SCRM kan vara mycket effektivt för 
företag eftersom de lätt kan ta del av kunders åsikter och erfarenheter, för att på så sätt kunna 
utvecklas och förbättras. De lyfter även fram SCRM som ett mycket effektivt 
kommunikationssätt. Oavsett SCRMs effektivitet menar Acker et al. (2011) att man inte kan 
komma ifrån att företag förlorar kontrollen om kundrelationen inom SCRM eftersom det är 
omöjligt för företag att förutse och kontrollera rykten som sprids om dem inom sociala 
medier. Det är därför viktigt att företag säkrar upp den kapacitet som krävs för att hantera 
klagomål som kan uppstå, detta ökar trovärdigheten för företaget menar Acker et al. (2011). 
Henschen (2012) poängterar dock med hjälp av sin studie att endast en liten andel företag har 
en formell process idag för att bemöta och svara på klagomål från kunder på Facebook.  

1.3 Problemformulering 
Med utgångspunkt i problemdiskussionen kan vi sammanfatta att många forskare har delade 
åsikter om SCRM. SCRM påtalas vara ett delvis okänt begrepp för företag idag och många 
företag har olika uppfattningar om vad SCRM är. Det lyfts även fram att det finns stora 
utmaningar med SCRM som har kommit till följd av sociala mediers utveckling i form av nya 
kundbeteenden, kundbehov och önskemål. Eftersom SCRM är ett delvis nytt begrepp finns 
det begränsade studier om det. Det här gör att det därför är intressant för oss att öka 
förståelsen för begreppet SCRM genom att studera ett företags nuvarande arbetssätt med 
SCRM för att skapa kundrelationer. 
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1.4 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är öka förståelsen för SCRM genom att studera ett företags nuvarande 
arbetssätt med SCRM för att skapa kundrelationer med hjälp av sin Facebook-sida. 
 
De forskningsfrågor som behöver ställas för att besvara syftet är: 
 

• Hur använder företaget sig av sin Facebook-sida för att skapa kundengagemang? 
 

• Hur hanterar företaget kundkritik som uppstår på deras Facebook-sida och vad gör de 
med kritiken? 

 
• Hur tror företaget att kundkritiken som uppkommer på deras Facebook-sida påverkar 

företagets image, rykte och varumärke? 
 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsning har gjorts till att endast studera ett företags arbetssätt med SCRM inom 
Facebook, studien har således inte undersökt andra sociala forum än Facebook.  

1.5 Disposition  
Kommande kapitel (2) behandlar val av metod och genomförandet av studien. Därefter i 
kapitel 3 skildras den teoretiska referensramen som ligger tillgrund för studien. Kapitel 4 
innefattar en empirisk presentation som följs av kapitel 5 som består av en analys utifrån den 
teoretiska referensramen och empirin. I kapitel 6 presenteras slutsatsen av studien samt 
förslag på vidare forskning.  
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva tillvägagångsättet vi har valt för att samla in vår 
empiri. Vi kommer även att motivera vårt val av metod och diskutera datainsamlingens 
tillförlitlighet samt uppsatsens trovärdighet. 

2.1 Metoddesign 
Vi har valt att använda oss av en fallstudie som metoddesign. Vi bedömer att denna design är 
bäst lämpad för vår studie eftersom vår studie gjordes på en mindre och avgränsad grupp 
(Patel & Davidson 2003). Bryman och Bell (2005) beskriver att syftet med fallstudier är att 
forskaren illustrerar unika drag för specifika fall. Det är vanligt att fallstudier utförs vid 
kvalitativ forskning eftersom syftet ofta är att göra en granskning av ett eller fler fall (Bryman 
& Bell 2002). Vår fallstudie kommer att ha utgångspunkt i ICA Sverige i syfte om att studera 
hur de arbetar med SCRM genom deras officiella Facebook-sida för att skapa kundrelationer. 
Fallstudien utgår ifrån ICA centralt och inga enskilda ICA handlare.  
 
Vi anser att en fördel med att använda en fallstudie som undersökningsmetod är att de ofta 
brukar vara tolkningsbara samt breda vilket gör att de bidrar med mycket information. Detta 
bedömer vi ligger till vår fördel eftersom vi har valt ett fall med flera forskningsfrågor för att 
samla in vår empiri. Det kan dock råda svårigheter med fallstudier, svårigheter såsom att hitta 
ett företag och intervjupersoner som kan tänka sig att delta. En anledning till att det kan vara 
svårt att hitta intervjupersoner och företag som är villiga att ställa upp i en fallstudie, kan vara 
att det många gånger krävs djupa intervjuer som är tidskrävande och det kräver också ett 
engagemang från företaget.  

2.2 Teknik för insamling av empiri 
Vi har använt oss av en kvalitativ ansats eftersom vi ville få en djupare förståelse över hur 
ICA Sverige arbetar med SCRM som är baserad på två intervjuer och en innehållsanalys av 
deras officiella Facebook-sida.  
 
För att öka förståelsen så mycket som möjligt om hur ICA Sveriges riktlinjer ser ut gällande 
hur ICA Sverige arbetar SCRM valde vi att utföra två semi-strukturella intervjuer med ICA 
Sveriges CRM-ansvarige och webbredaktörsansvarig för ICA Sveriges officiella Facebook-
sida. Intervjun med webbredaktören ägde rum den 28 februari och intervjun med CRM-
ansvarige ägde rum den 5 mars. Intervjuerna pågick under cirka en timme vardera. Båda 
intervjuerna utfördes över telefon eftersom intervjupersonerna arbetar på ICA Sveriges 
huvudkontor i Solna och på grund av brist på resurser kunde vi inte ta oss dit. Vi valde semi-
strukturella intervjuer eftersom vi ville undvika att ha ett helt öppet samtal eller strängt 
strukturerade frågor (Kvale & Thorell 2007). Genom att vi använde semi-strukturella 
intervjuer blev det lätt att ställa följdfrågor och säkra upp fördjupande och utvecklande svar 
(May 2013).  
 
Vi utformade en intervjuguide (se bilaga 1 och 2) för respektive intervju eftersom intervjuerna 
handlade om två olika begrepp, CRM och SCRM, det var därför inte möjligt att ställa samma 
typ av frågor. Intervjuguiderna var koncentrerade på respektive ämne. I intervjuguiden som 
användes under intervjun med webbredaktören (se bilaga 1) var de åtta första frågorna 
specificerade på ICA Sveriges officiella Facebook-sida i syfte om att ta reda på hur ICA 
Sverige arbetar med SCRM genom Facebook. De resterande två frågorna var relaterade till 
sociala medier överlag. Intervjuguiden som användes under intervjun med CRM-ansvarige (se 
bilaga 2) var specifik och inriktad på ämnet CRM i sin helhet, i syfte om att få en inblick i hur 
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ICA Sveriges generella CRM-process ser ut idag. Utifrån intervjuguiderna ämnade vi att ta 
reda på hur ICA Sverige arbetar med respektive arbetsområde och hur intervjupersonerna 
själva upplever ICA Sveriges arbetsprocesser. 
 
Som komplement till de två semi-strukturella intervjuerna, valde vi också att studera ICA 
Sveriges officiella Facebook-sida i form av en innehållsanalys. Syftet med innehållsanalysen 
var att granska vad kunderna skriver på den officiella Facebook-sidan samt hur ICA Sverige 
hanterar kundernas Facebook-inlägg. De två semi-strukturella intervjuerna lade grunden i vår 
studie vilket vi kunde använda oss av och utgå från när vi därefter utförde innehållsanalysen. 
Vi granskade endast ICA Sveriges officiella Facebook-sida. Kundinläggen och ICA Sveriges 
egna publicerade inlägg granskades under två månader mellan perioden 17 januari till 17 
mars. 

2.3 Urval 
Vårt mål var att göra ett urval som ledde fram till en ökad förståelse för det som studerades. I 
studien utgick vi ifrån ett teoretiskt urval, Bryman och Bell (2005) beskriver att det syftar till 
att upptäcka kategorier och dess egenskaper för att visa hur ömsesidiga relationer kan ingå i 
en teori. När teorin är grundad fortsätter forskaren att samla in teoretisk data tills teoretisk 
mättnad uppnås (Bryman & Bell 2005). Det är viktigt enligt Bryman och Bell (2005) att 
urvalet görs utifrån vad som är relevant och meningsfullt för teorin och forskningsfrågan 
därför är det viktigt att urvalet görs på ett sådant sätt att de teoretiska idéerna kan testas. De 
urvalskriterier som har varit viktiga i vår studie, var att intervjupersonerna skulle vara kunniga 
inom området CRM och att minst en av intervjupersonerna var ansvarig för ICA Sveriges 
officiella Facebook-sida. Detta för att säkerställa att intervjupersonerna hade tillräcklig 
erfarenhet för att kunna dela med sig av kunskap som var väsentlig för vår studie. 
 
ICA Sveriges CRM-ansvarige har arbetat inom ICA Sverige i 24 år med CRMs alla 
utvecklingsfaser. ICAs webbredaktör arbetar idag med alla digitala kanaler inom ICA Sverige 
och ansvarar för ICA Sveriges officiella Facebook-sida. Tidigare har hon arbetat på ICA-
banken. Med hänsyn till intervjupersonernas position och arbetsuppgifter inom ICA-Sverige, 
gjorde vi bedömningen att dessa personer var bäst lämpade för att besvara våra intervjufrågor. 
Urvalet i innehållsanalysen avgränsades till ICA Sveriges officiella Facebook-sida. 

2.4 Semi-strukturella intervjuer 
Intervjuerna började med att intervjupersonerna fick berätta fritt kring deras huvudansvar 
inom ICA Sverige och hur deras arbetssätt ser ut. Vi ansåg att detta var ett bra sätt att påbörja 
intervjuerna eftersom detta kunde göra intervjupersonerna mer bekväma samt att vi fick en 
inblick i hur ICA Sveriges arbetsprocess ser ut. 
 
Vi ansåg också att det skulle bli mer sanningsenligt om intervjupersonerna fick berätta med 
egna ord om hur ICA Sverige arbetar. Vi ville också minimera riskerna att intervjupersonerna 
höll inne viktig information samt undvika att våra frågor skulle styra intervjupersonernas svar. 
Vi valde i förväg ut vem av oss som skulle ställa intervjufrågorna medan den andra personen 
antecknade. På detta sätt ökade vi vår möjlighet att registrera små nyansskillnader i sättet som 
intervjupersonerna svarade, det gjorde också det lättare för oss att ställa passande följdfrågor 
vilket hade varit svårt om vi båda ställde frågor och antecknade svaren. Genomgående under 
intervjuerna tog vi de mentala anteckningar som vi kunde över telefon, vi fokuserade på att 
bedöma tonfallet i rösten och om några av frågorna tog lång tid att besvara eller om svaren var 
tveksamma. Intervjupersonerna blev tillfrågade om det gick bra att spela in intervjuerna vilket 
det var men vårt mål var ändå att anteckna så mycket som möjligt under intervjuerna. En av 
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intervjupersonerna ville vara anonym i studien och vi valde därför att låta båda 
intervjupersonerna vara anonyma.  
 
Eftersom intervjuerna skedde över telefon blev det svårare att inte avslöja vad vi tyckte var 
mer eller mindre intressant, vi fokuserade därför på vårt tonfall och sättet vi gav respons på de 
svar vi fick. Vårt mål med intervjuerna var att intervjupersonerna skulle känna sig fria och 
diskutera ämnena mer ingående och på ett djupare plan, detta ledde till att vi fick information 
om sådant vi annars inte hade tänkt på. Bryman och Bell (2011) anser att en nackdel med 
semi-strukturella intervjuer är att det är lätt för respondenten att glida ifrån ämnet genom att 
berätta om andra saker. Om intervjupersonerna gled ifrån ämnet eller om vi saknade svar på 
frågor som vi hade, hade vi förberett en intervjuguide att ha till hands. Webbredaktören ville 
gärna ta del av intervjuguiden innan intervjun i syfte om att få en uppfattning om vad 
intervjun skulle handla om. Vi fick dock inte känslan av att hennes svar var skräddarsydda 
eller förbereda under intervjun utan webbredaktören var öppen i sina svar och berättade fritt. 
Vid enstaka tillfällen då intervjupersonerna tog upp saker som inte var relevanta för studien, 
var vi tvungna att använda oss av följdfrågor som vi fick ifrån intervjuguiden för att på ett 
försiktigt sätt leda in dem på rätt spår igen. Vi använde också intervjuguiden för att förtydliga 
tidigare svar med följdfrågor i syfte om att försäkra oss om att vi hade förstått rätt. Vi 
upplevde dock aldrig att intervjupersonerna undvek att svara på någon fråga, istället fick vi 
känslan av att de var stolta över att arbeta inom ICA Sverige och de delade gärna med sig av 
information om hur de arbetar. 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är det vanligt att intervjupersonerna har en tendens att inte 
vilja svara på vissa frågor vid ett intervjutillfälle, detta menar även Bryman och Bell (2011) 
som menar att det ofta beror på att vissa ämnen kan väcka nervositet. Dessa situationer anser 
inte vi uppkom eftersom vi bedömde att intervjupersonerna var mycket öppna i sina svar. 
Eftersom det alltid föreligger en risk att vi som intervjuar kan komma att påverka resultatet, 
var vårt mål att hålla en så neutral position som möjligt under intervjuerna. På detta sätt 
undvek vi att intervjupersonerna svarade det de trodde att vi ville höra. Eftersom intervjuerna 
skedde över telefon kunde vi själva inte hitta en plats där intervjuerna kunde vara ostörda men 
vi bad intervjupersonerna att sätta sig på en plats där intervjun i största möjliga mån kunde 
vara ostörd, fri från till exempel mobilljud och trafik. Båda intervjupersonerna befann sig på 
kontoret vilket vi tror var positivt eftersom de förmodligen känner sig trygga och bekväma i 
denna miljö. För att minska risken för att vi skulle misstolka uttalanden under intervjuerna 
fick intervjupersonerna läsa vår omskrivning av intervjuerna efter att intervjuerna hade 
transkriberats. Eftersom det är viktigt att intervjumaterialet blir så sanningsenligt som möjligt 
strävade vi efter att bearbeta och analysera materialet, vi lyssnade därför igenom intervjuerna 
flera gånger för att försäkra oss om att vi inte hade gått miste om värdefull information.  
CRM-ansvarige gjorde endast några få förtydliganden efter att han hade fått ta del av 
omskrivningen, medan webbredaktören hade många synpunkter på både textens innehåll och 
utformande. Till exempel bad hon oss att ta bort sådan information ur hennes intervju som 
hon ansåg var överflödig. Hon bad oss också rätta till och förtydliga vissa stycken i 
omskrivningen som hon ansåg inte stämde fullt ut. Efter att vi hade tagit emot responsen från 
webbredaktören och CRM-ansvarige korrigerade vi omskrivningen av båda intervjuerna i 
största möjliga mån utefter deras önskemål och åsikter. Vi vill dock poängtera att textens 
innehåll i sin helhet inte blev ändrad utan den blev snarare förtydligad. 
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2.5 Kvalitativ innehållsanalys 
Efter de två semi-strukturella intervjuerna utfördes en kvalitativ innehållsanalys. Enligt 
Bryman och Bell (2011) används inte en kvalitativ innehållsanalys lika ofta inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen som den kvantitativa innehållsanalysen gör. 
Syftet med en innehållsanalys är enligt Bryman och Bell (2011) att analysera information i 
form av bilder, textdokument eller filmer. Arbetssättet är både systematiskt och analytiskt där 
forskaren har en central roll (Altheide 1996). En innehållsanalys ansåg vi var lämplig 
eftersom vi kunde använda oss av den kunskap vi utvunnit från våra intervjuer i syfte om att 
se hur ICA Sverige i praktiken arbetar med SCRM och hanterar kundklagomål samt hur de 
kommunicerar med sina kunder på den officiella Facebook-sidan. Vi utförde en latent 
innehållsanalys som innebär att forskaren tolkar innehållet för att se om det finns djupare 
mening bakom svaret (Bryman 2002). När vi samlade in data och analyserade den, var vårt 
syfte att fånga den subjektiva meningen bakom de undersökta kundinläggen på Facebook som 
har skrivits av ICA Sveriges kunder. Vi har undersökt kundinläggen utifrån ett tolkande 
perspektiv. Vi har inte fokuserat på att kvantifiera ord eller liknande utan det väsentligaste i 
innehållsanalysen var att kategorisera datan genom att granska vad kunderna faktiskt 
kommunicerar och vill säga till ICA Sverige. 
 
Till en början gick vi tillbaka en månad och granskade inlägg som var publicerade av både 
ICA Sverige och kunder. Vi insåg ganska snabbt att både ICA Sveriges egna publicerade 
inlägg och kundernas inlägg var färre än vi trodde och vi behövde därför ytterligare gå 
tillbaka och granska en månad. Vi ansåg inte att det hade bidragit till ytterligare information 
och kunskap om vi hade gått tillbaka tre månader istället för två månader eftersom vi kunde 
konstatera att inläggen efter denna period antingen innehöll liknande kritik, positiv respons 
eller frågor. Vi ansåg därför att vi hade uppnått empirisk mättnad efter en granskningsperiod 
på två månader gällande både kundinlägg och ICA Sveriges egna publicerade inlägg. Vår 
granskningsperiod varade mellan 17 januari-17 mars, vi vill påpeka att det under en del av 
denna period pågick en kritikstorm på ICA Sveriges officiella Facebook-sida vilket 
resulterade i en större mängd kundinlägg än vanligt. 
 
Till en början beräknade vi hur många kundinlägg som hade publicerats mellan 17 januari och 
17 mars, därefter kategoriserade vi inläggen och avgjorde om de var av negativ, positiv eller 
neutral karaktär. Kundinläggen klassades ha negativ karaktär om de innehöll en nedlåtande, 
ilsken eller ironisk ton, svordomar, kränkningar eller liknande. Kundinläggen bedömdes ha 
neutral karaktär om inlägget innefattade en fråga, råd eller tips som varken hade nedlåtande, 
ilsken eller ironisk ton. Ett kundinlägg bedömdes vara positivt då de innefattade beröm, 
positiv kritik eller hade en trevlig ton. Vi sammanställde antalet kundinlägg i ett diagram och 
sorterade de efter kategorierna, negativa inlägg, positiva inlägg och neutrala inlägg, (se bilaga 
3). Vi räknade också antalet inlägg som ICA-Sverige hade publicerat under samma period 17 
januari till 17 mars och granskade det sätt som ICA-Sverige försöker kommunicera med sina 
kunder för att skapa kundengagemang snarare än att kategorisera inläggen.  
Vi valde ut vissa kundinlägg och inlägg publicerade av ICA Sverige som vi ville citera i vår 
studie. Dessa inlägg ansåg vi var bra exempel som kunde kopplas till de semi-strukturella 
intervjuerna. Antalet negativa inlägg var fler än de positiva inläggen som hade publicerats av 
kunder under denna period därför är också antalet negativa inlägg vi har valt att citera fler än 
positiva inlägg. 
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2.6 Etikreflektion 
Etiska frågor blir aktuella i en kvalitativ fallstudie vid insamlingen av information och när 
resultatet ska publiceras. Anonymitet och konfidentialitet är två av de problem forskaren 
måste hänsyn till inom en fallstudie (Merriam 1993). Eftersom en av intervjupersonerna ville 
vara anonym valde vi därför att anonymisera vår andra intervjuperson, dock behövde vi inte 
anonymisera könet på intervjupersonerna. Genom att anonymisera skyddade vi 
intervjupersonernas identitet. Intervjumaterialet har vi valt att hålla konfidentiellt och 
intervjuinspelningarna samt transkriptionerna kommer att raderas när studien är avslutad. 
Gällande vår innehållsanalys har vi valt att inte anonymisera de kundinlägg som vi har citerat 
eftersom detta är offentligt material, vi har dock varit noga med att citera kundinläggen precis 
så som inläggen varit utformade.  

2.7 Utvärdering av studien 

De vanligaste kriterierna vid en utvärdering av en studie är tillförlitlighet, replikerbarhet och 
validitet. Bryman och Bell (2011) anser att reliabilitet och validitet är viktiga begrepp som 
tillhör den kvantitativa forskningens kvalitet. Bryman (2002) beskriver att det inte är lätt att 
överföra dessa begrepp till kvalitativ forskning på grund av att syftet ofta är att tolka snarare 
än att mäta och tolkning innebär att det inte finns endast en “absolut” bild av verkligheten 
som är sann. Istället föreslår Bryman (2002) att trovärdighet och autenticitet ska användas 
som bedömningskriterier vid kvalitativ forskning. 

2.7.1 Trovärdighet och autencitet 
Enligt Bryman (2002) utgår man ifrån fyra kriterier när en studies trovärdighet bedöms, 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. 
 
En svårighet som finns när det gäller kvalitativ forskning är att det många gånger ingår 
intervjuer, vilka är svåra att få på precis samma sätt två gånger. När en person intervjuas kan 
intervjusvaren variera, på grund av olika faktorer såsom exempelvis intervjupersonernas 
rådande humör. Om exakt samma svar ska fås två gånger kan troligtvis inte omständigheterna 
kring intervjun avvika från det första intervjutillfället, vilket är svårt att garantera och 
säkerställa. En fördel med kvalitativa intervjuer enligt Bryman och Bell (2011) är att vi har 
haft möjligheten att ställa följdfrågor till intervjupersonerna för att säkerställa oklarheter, detta 
bidrar till en högre trovärdighet för de resultat vi har fått fram vilket leder till en bättre 
helhetsbild. En nackdel med kvalitativa intervjuer är att intervjupersonerna svarar på frågorna 
utefter individen och dess verklighet vilket kan avvika ifrån andra intervjupersoners svar inom 
samma arbetsområde. Intervjupersonerna kan också enligt Bryman och Bell (2011) styra 
intervjuerna och resultatet genom att välja ut vissa ord och berättelser som är till deras fördel 
vilket kan leda till ett snedvridet resultat. Eftersom intervjupersonerna var öppna i sina svar 
och gärna delade med sig om både negativa och positiva erfarenheter talar inte detta för att 
intervjupersonerna har snedvridit resultatet. Detta är dock svårt att säkerställa eftersom 
intervjupersonerna inte har befogenhet att dela med sig av allt. 
 
Enligt Bryman och Bell (2011) kan trovärdigheten öka genom att forskaren är transparent i 
sin tolkning av resultatet. Vi har försökt i största möjliga mån att vara objektiva och neutrala i 
våra tolkningar och att inte lägga någon värdering i svaren vi fått, detta är något som stärker 
trovärdigheten i studien. Intervjumaterialet bearbetades i direkt anslutning till 
intervjutillfällena med hjälp av både inspelad textfil och våra egna kommentarer. Vi har 
transkriberat båda intervjuerna, på detta sätt minimerade vi risken att någon information gick 
förlorad. Eftersom vi båda medverkade vid båda intervjuerna har vi på så sätt säkerställt att vi 
inte gått miste om något svar eller någon viktig detalj, detta ökar trovärdigheten för studien. 
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Att intervjupersonerna fick valet att vara anonyma i studien tror vi resulterat i att 
intervjupersonerna har känt sig mer trygga och bekväma i att dela med sig av egna berättelser 
och erfarenheter. Vi tror att anonymiteten gör att individerna inte behöver känna att de måste 
anpassa svaren för att skydda sin integritet. 
 
Studiens trovärdighet kan också styrkas genom att vi har använt oss av två nyckelpersoner 
inom ICA Sverige då detta bekräftar deras professionella expertis inom det undersökta 
området. Många av svaren har vi också kunnat styrka med hjälp av vår innehållsanalys.  När 
det gäller den generella trovärdigheten av studien kan vi således konstatera att den är 
tillförlitlig eftersom vi har följt de regler som finns gällande kvalitativ forskning. 
Intervjupersonerna har dessutom fått ta del av omskrivningen av intervjuerna i syfte om att 
försäkra oss om att vi inte har missförstått delar av intervjuerna. Vi anser också att 
trovärdigheten av studien har ökat i och med att vi gjorde ändringar och förtydliganden av 
empirin utefter intervjupersonernas önskemål och åsikter efter att de hade fått ta del av 
omskrivningen av intervjuerna. De fick också ta del av innehållsanalysen, således har 
intervjupersonerna fått del av hela empirin och trovärdigheten överlag har stärkts. Vi har även 
redogjort så noggrant som möjligt hur vi har gått till väga under studien vilket gör att andra 
kan gå tillväga på samma sätt för att se om studien är överförbar på andra personer än de 
intervjupersoner som vi intervjuade. Det är dock viktigt att poängtera att vi inte vill 
generalisera vår studie över andra matvarukedjor eftersom vi anser att studien endast berör 
ICA Sverige och är därför unik. Dock anser vi att det går att generalisera vår analysmodell 
som företag kan använda sig av för att analysera SCRM. Vi anser att analysmodellen går att 
använda av alla företag som har en Facebook-sida oavsett bransch, enda förutsättningen som 
krävs är att företaget ska vara aktivt inom Facebook. 
 
Autenticitet innehåller enligt Bryman (2002) fem delkriterier. Det enda kriteriet vi anser 
passar in i vår studie är det första kriteriet vilket innebär att studien ska ge en rättvisande bild 
av intervjupersonerna. Vi kan konstatera att studien ger en rättvisande bild av 
intervjupersonerna eftersom de fått ta del av omskrivningen av intervjuerna. Vi har även 
använt oss av följdfrågor för att säkerställa att vi inte missförstått svaren samt spelat in 
intervjuerna i syfte om att säkerställa att vi inte har gått miste om värdefull information.  

2.8  Metoddiskussion och kritisk granskning 
En svårighet vi har upplevt med att använda ICA Sverige som fall har varit att det är svårt att 
sätta sig in i en sådan komplex och stor organisation, det har varit svårt att förstå 
organisationens uppbyggnad och alla dess delar. Detta har resulterat i att intervjupersonerna 
har varit tvungna att förklara och förtydliga ICA Sveriges uppbyggnad och organisation vilket 
har tagit tid. Vi upplever också att det har varit svårt att vara helt objektiva och att bortse ifrån 
egna erfarenheter och värderingar i denna studie eftersom vi själva är stamkunder hos ICA 
Sverige och har många åsikter och erfarenheter om dem. Vi har dock strävat efter att vara så 
öppna som möjligt för de resultat vi fått och vi har försökt att inte låta våra egna värderingar 
och erfarenheter påverka resultatet. Vi anser att vår undersökningsmetod har varit ett praktiskt 
verktyg för att studera SCRM.  
 
Att intervjuerna skedde över telefon anser vi kan vara till vår nackdel eftersom vi inte kunde 
avgöra eller tyda intervjupersonernas reaktioner i form av kroppsspråk eller ansiktsuttryck 
med mera, det enda vi kunde tyda var tonfallet och reaktionsförmågan i rösten. Hade vi 
istället utfört intervjuerna på plats på huvudkontoret anser vi att intervjuerna hade bidragit till 
ett mer helhetstäckande resultat. Vi hade till exempel kunnat avgöra hur mycket 
webbredaktören faktiskt tog hjälp av intervjuguiden, vilken typ av miljö de satt i och mäta 
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reaktionsförmågan bättre. Vårt val av semi-strukturella intervjuer kan ha lett till att 
intervjupersonerna kan ha utlämnat vissa delar oavsiktligt, även om det inte kändes som det 
under intervjuerna så kan vi aldrig säkerställa detta helt. Våra ordval kan även ha påverkat på 
det sätt som intervjufrågorna har ställts vilket kan ha resulterat i att intervjupersonerna har 
uppfattat frågorna på ett annat sätt, detta kan ha påverkat vårt resultat. 
Vårt val om när och hur innehållsanalysen av ICA Sveriges officiella Facebook-sida skedde 
tror vi också kan ha påverkat resultatet, det vill säga vårt rådande humör och de inlägg som 
fanns på ICA Sveriges officiella Facebook-sida då innehållsanalysen utfördes.  
Om en kritikstorm inte hade inträffat under vår granskningsperiod hade vårt resultat inte blivit 
detsamma. Vi anser dock att det var till vår fördel att en kritikstorm uppstod under vår 
granskningsperiod eftersom vi tydligt kunde se hur ICA Sverige hanterade en större mängd 
kundkritik. Vi anser att det råder svårigheter att replikera en innehållsanalys av denna karaktär 
eftersom inläggen varierar från dag till dag med mer eller mindre kritik. Inläggen bör därför 
nästintill vara identiska och innehållsanalysen bör ske vid samma tidpunkt för att komma fram 
till samma resultat som vi fick, dock är studiens tillvägagångssätt replikerbart. Oavsett om 
tidpunkten spelar roll är det viktigt att poängtera att den största delen av inläggen från kunder 
på ICA Sveriges officiella Facebook-sida överlag är av negativ karaktär, därför finns det 
nästan alltid kundkritik att analysera. När materialet av en innehållsanalys till stor del består 
av kritik ser vi ett visst mått av svårighet i hur neutrala vi är i vår analys av innehållet. Vi tror 
att våra värderingar och åsikter kan ha påverkat mer i granskningen av innehållsanalysen än 
vid intervjuerna. Detta grundar vi på att våra åsikter och erfarenheter kan ha stämt överens 
med kundkritiken som hade publicerats på den officiella Facebook-sidan under 
granskningsperioden. Vi har dock försökt att vara så neutrala som möjligt i vår analys av 
kundinläggen. Vi vill också poängtera att vi valde fler negativa inlägg än positiva för att citera 
i vår studie på grund av att antalet negativa inlägg var fler än positiva. Men vi vill påpeka att 
vi har eftersträvat att inte lägga någon värdering i kundinläggen när vi kategoriserade dem.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi först och främst gå igenom ursprungskonceptet CRM som slutligen 
kommer leda fram till SCRM. Vi tar även upp andra ämnen som är kopplade till vårt valda 
uppsatsämne, såsom sociala medier och word of mouth. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande teoretisk analysmodell. 

3.1 Kundrelationer  
Det har länge funnits en uppfattning om att det enda syftet för företag är att skapa och behålla 
kundrelationer (Kros & Molis 2004). Ahuja och Medury (2011) beskriver att en kund går 
igenom tre stadier i sin relation med ett företag: tillfredsställelse, belåtenhet och engagemang. 
Tillfredställelse innebär ett tillstånd av kärlek, tillgivenhet och sympati för en produkt, 
varumärke eller företag. Detta är den första fasen då kunden skapar ett intresse för en produkt 
och flyttas sedan till nästa fas då kunden upplever ett större värde av ett företag. Det upplevda 
värdet likställs med upplevd kvalitet, företag anpassar i denna fas utbudet efter kunden på 
grund av kundtillfredsställelsen. I det här stadiet är det viktigt att företagen är snabba med att 
säkerställa att kundens önskemål uppfylls. Ahuja och Medury (2011) menar att IT-verktyg 
kan underlätta för företag i detta stadie. De beskriver bland annat att typ av produkt, 
egenskaper i kommunikationen till kunderna, situationen, personliga faktorer och 
produktanvändning är faktorer som påverkar nivån på kundengagemanget. Om företag mäter 
kunders engagemang kan de skapa strategier för ändamålet. Xia (2013) beskriver istället att 
respekt är ett av de fyra kärnvärdena i nära kundrelationer tillsammans med intimitet, 
engagemang och förlåtelse. Det är viktigt att kunderna känner sig respekterade vilket på sikt 
skapar ett starkt varumärke med kvalité. Xia (2013) menar att, om företag lyssnar, accepterar, 
är öppna och mottagliga för det kunderna kommunicerar skapas respekt gentemot företaget. 
Om ett företag istället vägrar att lyssna på sina kunder och agerar defensivt signalerar 
företaget arrogans och bristande respekt för kunderna. 

För att skapa kundrelationer är det vanligt att företag använder sig av 
relationsmarknadsföring. Heffernan, O'Neill, Travaglione och Droulers (2008) beskriver att 
relationsmarknadsföring handlar om att etablera, upprätthålla och förbättra relationer med 
kunderna i ett försök om att upprätthålla och förbättra ett företags kundbas och lönsamhet.  

3.2 Traditionell CRM 
Traditionell CRM kan enligt Akroush et al. (2011) definieras som den övergripande processen 
att bygga och underhålla lönsamma kundrelationer genom att leverera kundvärde och 
kundtillfredsställelse. Kros och Molis (2004) beskriver istället att traditionell CRM beskriver 
hur företag hanterar, svarar på och förbättrar befintliga relationer med nuvarande kunder för 
att på så sätt uppnå en långsiktig lönsamhet. Enligt Mitchell, Henderson och Searls (2008) lär 
företag känna sina kunder genom att samla in information om dem med hjälp av CRM-
verktyg. De menar att det är viktigt att företag tar reda på när och vad kunden är intresserad av 
eftersom det endast är kunden som har denna information. Företag använder sig idag av 
strategier genom traditionella CRM-system för att underlätta skapandet av kundrelationer och 
för att få kunskap om hur de ska hantera kundrelationerna (Akroush, Dahiyat, Gharaibeh & 
Abu-lail 2011). Traditionella CRM-system har idag enligt Kros och Molis (2004) blivit en 
stor kapitalinvestering för företag som vill utvärdera och hantera viktiga kundrelationer. 
Greenberg (2010) menar att traditionell CRM är en mycket viktig del hos företag idag, särskilt 
i stora företag men han tillägger även att mindre och medelstora företag har börjat få ett ökat 
intresse för CRM.  
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När en kund har köpt en produkt har någon form av relation skapats mellan kund och företag 
och traditionell CRM syftar enligt Mitchell, Henderson och Searls (2008) till att maximera 
värdet av denna relation. Den sedvanliga modellen inom traditionell CRM förutsätter enligt 
Malthouse et al. (2013) att kunderna är passiva och svarar på ett företags verksamhet främst 
genom sitt köpbeteende. Utgångspunkten för traditionell CRM enligt Malthouse et al. (2013) 
är att företag kan och borde hantera relationerna varsamt med sina kunder för att maximera 
livstidsvärdet, vilket gynnar alla företag. Wang och Feng (2012) anser att ett framgångsrikt 
införande av ett traditionellt CRM-system i företag kräver att företaget ska vara 
kundorienterat. Wang och Feng (2012) beskriver att kundorientering är ett kulturbaserat 
koncept och det speglar de värderingar och beteendenormer som gör att ett företag sätter 
kundernas intressen först. Ett kundorienterat företag menar Wang och Feng (2012) är mer 
benägna att ha högre CRM-kapacitet som kan hjälpa de att bygga hållbara komparativa 
fördelar. Istället poängterar Kros och Molis (2004) att det är företag som redan har haft stort 
fokus på sina kundrelationer sedan tidigare som har störst chans att framgångsrikt lyckas med 
CRM-implementeringar. Istället för att bygga kundrelationer ligger fokus hos dessa företag på 
att knyta starkare band med kunderna genom traditionella CRM-system. För att uppnå ett 
effektivt traditionellt CRM-system poängterar Long et al. (2013) istället att många företag bör 
använda sig av en uppsättning av olika verktyg, tekniker och procedurer för att stödja 
kundrelationen. 
 
Osarenkhoe och Bennani (2007) menar att en lyckad traditionell CRM-strategi består av sex 
ömsesidigt beroende kriterier vilka bland annat är, att företag bör upprätthålla en dialog med 
kunderna samt lyssna och anpassa sig till preferenser från enskilda kunder. Vid en traditionell 
CRM-implementering är ett av de viktigaste stegen enligt Mukerjee (2013) istället att 
identifiera nyckelkunderna och kundernas grad av engagemang. Sashi (2012) instämmer med 
Mukerjee (2013) och poängterar att kundengagemang har vuxit fram de senaste åren inom 
företag i olika branscher över hela världen. Sashi (2012) hävdar att företag strävar alltmer 
idag efter att skapa en hög nivå av kundengagemang vilket mynnar ut i en nära och långsiktig 
kundrelation. Att bygga upp kundengagemang anser Sashi (2012) kräver anpassning av 
marknadsföringsmixen som består av de fyra p: na, produkt, pris, plats och promotion, för att 
dra nytta av ny teknik och nya verktyg i syfte om att förstå och betjäna kunderna lättare. Sashi 
(2012) menar också att ett ökat intresse för kundengagemang har vuxit fram i samband med 
utvecklingen av forum inom sociala medier. 

3.3 Sociala medier 
Med hjälp av sociala medier kan företag skapa kundrelationer med både befintliga och nya 
kunder (Sashi 2012). Enligt Sashi (2012) förbättrar sociala medier förmågan att få kontakt 
med alla sorters kunder, även icke-kunder och samspelet mellan dem. Detta ökar möjligheten 
för att tillfredsställa transaktionskunder, skapa lojala och positiva kunder och tillslut göra de 
till trogna kunder. Markova och Petkovska-Mirčevska (2013) poängterar att effekterna av 
sociala medier på köpvanor är enorm och redan nu synliga. Ofta följer marknadsförare 
kunderna inom sociala medier i hopp att få komma de närmare, skapa en relation och fånga 
deras uppmärksamhet. 
 
Markova och Petkovska-Mirčevska (2013) beskriver att företag ofta blir en del av 
gemenskapen inom sociala medier eftersom det är inom sociala medier som kunder helst 
tillbringar sin tid. De beskriver också att många kunder inom sociala medier är engagerade i 
diskussioner om företag. Malthouse et al. (2013) hävdar att sociala medier har gett kunder nya 
befogenheter.  
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Teknik har också gjort det möjligt för kunder att filtrera bort reklam och traditionella CRM-
meddelanden, jämföra priser med konkurrenter och distribuera positiva eller negativa 
varumärkesmeddelanden till en global publik. Clark och Melancon (2013) anser att sociala 
medier ger kunderna kraftfulla och aktiva röster i sina relationer med företag. Sociala medier 
har förändrat sättet som företag kommunicerar med kunderna, vilket uppfyller målet om 
relationsmarknadsföring där båda parter investerar i och har nytta av relationen. Clark och 
Melancon (2013) poängterar också att sociala medier ger kunderna en möjlighet att få 
uttrycka sin åsikt vilket är omöjligt för marknadsförare att ignorera. Det är dock nödvändigt 
att företag investerar i sociala medier så att kunder kan dela information och uttrycka sina 
åsikter, på så sätt fyller sociala medier sin funktion som ett verktyg för att skapa kundvärde. 
Kunderna har dock enligt Clark och Melnacon (2013) en roll vilket är att ge ingångar till 
kundrelationen. Kunden kan inte vara passiv för företag när det gäller att spåra 
kundinformation och ge innehåll och föra dialoger inom sociala medier. Det är också viktigt 
att företag förstår hur kunder ser på marknadsföring inom sociala medier. Vikten av att förstå 
hur sociala mediers interaktioner påverkar kundrelationen med ett företag. 
 
Cvijikj, Michahelles och Florian (2013) menar att företag kan öka kundtillfredsställelsen 
genom att titta närmare på kunders feedback eller genom att granska konversationer om dem 
inom sociala medier. Parke (2012) anser att kundtillfredsställelsen påverkas av ett komplext 
samspel av faktorer, det är många gånger svårt att avgöra hur tillfredsställd en kund är. 
Företag bör i ett första försök enligt Parke (2012) nå ut till sina kunder för att identifiera de 
nyckelfrågor som påverkar att kundtillfredsställelsen blir lägre. Kundfrågor bör prioriteras och 
företag måste ta initiativ till att söka lösningar med en positiv attityd samt vara villiga att ha 
en tät kontakt med kunden (Parke 2012). Henschen (2012) anser att sociala medier är nyckeln 
till att vinna en djupare förståelse för kunder som leder till kostnadseffektiv användning av 
försäljning, service, marknadsföring och IT-resurser. 
 
Malthouse et al. (2013) beskriver att sociala medier kan hjälpa företag att behålla befintliga 
kunder samt att upprätthålla löpande relationer med dem. Nadeem (2012) menar att sociala 
medier handlar om delaktighet och dialog samt att använda sig av kreativa sätt för att fånga 
kunders insikter. Det är även viktigt att företag fokuserar på att utveckla kampanjer inom 
sociala medier så som erbjudanden och rabatter som uppfyller specifika kundbehov, detta 
motiverar kunderna att agera och kommer på sikt att öka kundlojaliteten. 
 
Nadeem (2012) poängterar också att företag måste inse att sociala medier är den främsta 
kommunikationskanalen idag för att ansluta med kunderna eftersom det är där majoriteten av 
kunderna spenderar sin tid. Det är viktigt att sociala medier särskiljs ifrån andra kanaler. Om 
företag känner till sina kunder inom en viss typ av kanal är det nödvändigt enligt Nadeem 
(2012) att de lär känna kunderna inom andra kanaler också. Segbers (2010) poängterar att 
företag bör börja lyssna på sina kunder inom sociala medier genom att läsa vad som skrivs om 
företaget. Ahuja och Medury (2011) anser att det är viktigt för företag att förstå vad kunderna 
faktiskt säger när de försöker att interagera med dem. Företag kan använda sig av 
kommentarer och respons i samband med kampanjer från kunder inom sociala medier för att 
skapa en förståelse för kundernas synpunkter och på så sätt också mäta effektiviteten i 
kampanjer. De föreslår också att företag kan segmentera kunderna utefter deras respons och 
genomföra riktade strategier på lämpliga sätt. Heller-Baird och Parasnis (2011) anser att 
företag noga måste överväga hur de kan skapa en social medieupplevelse för sitt varumärke 
som både skapar kundvärde och utnyttjar kraften i den sociala gemenskapen.  
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Företag bör börja tänka som en kund, istället för att fråga sig varför företaget ska engagera sig 
i sociala medier bör företag ställa sig frågan varför en kund skulle vilja interagera med 
företaget inom sociala medier (Heller-Baird & Parasnis 2011; Nadeem 2012).  
Frågor som företag också bör ställa sig enligt Heller-Baird och Parasnis (2011) är vad som 
skulle kunna göra en kund ovillig att samarbeta samt hur socialt engagemang påverkar 
kundernas känslor av lojalitet gentemot företaget. Om företag är osäkra på vad kunderna 
värderar, anser Heller-Baird och Parasnis (2011) att det bästa sättet är att fråga dem. Markova 
och Petkovska-Mirčevska (2013) anser att vinnarna under de kommande 10-15 åren kommer 
att vara företag som använder sociala medier för att bli bra på att lyssna på sina kunder. 

3.4 Facebook 
Walaski (2013) poängterar att det inte längre är en fråga om företag bör använda sociala 
medier för att kommunicera med sina kunder utan diskussioner förs numera kring vilka 
plattformar som företag bör använda. Facebook är enligt Walaski (2013) den enklaste 
plattformen att starta med för företag som ännu inte har provat sociala medier för att sedan gå 
vidare med Twitter. På Facebook finns både positiv och negativ information om företag enligt 
Hansson, Wrangmo och Solberg-Søilen (2013) därför är det viktigt för företag att hantera sin 
Facebook-sida för att på bästa sätt skapa kundrelationer. Weinberg och Berger (2011) menar 
att det är allmänt känt att kunder som är Facebook-användare kan påverka andra kunder till 
exempel genom att skriva om en viss produkt på en kompis Facebook-sida.  
Detta är en del av det aktuella värdet för en kund och kan både leda till ett köp och ett icke 
köp. Med varumärkessidor kan Facebook-användare själva besluta om de gillar en sida eller 
inte poängterar Beauchamp och Bednarz (2013).  

Henschen (2012) anser att det bästa sättet för företag att lära känna sina kunder på genom 
sociala medier är att få dem att ”gilla” och ”följa” företaget. Clark och Melnacon (2013) 
hävdar att 51 procent av aktiva användare inom Facebook som följer företag kan tänka sig att 
köpa från företag som de redan har ”gillat” på Facebook och 84 procent av ett företags följare 
är kunder som återkommer. McKendrick (2011) poängterar istället att det handlar om att bilda 
gemenskaper där öppna diskussioner om konsumenternas behov kan ske och där företag kan 
övervaka och ta del av dessa diskussioner i syfte om att förbättra servicen. En stor fördel med 
att använda Facebook som ett marknadsföringsverktyg poängterar Hansson, Wrangmo och 
Solberg-Søilen (2013) är kundens förmåga att kommunicera med företaget om hans eller 
hennes egna åsikter och behov. Champoux, Durgee och McGlynn (2012) poängterar att 
Facebook har blivit det primära målet för ett företag som vill modernisera sin 
kommunikationsstrategi. De poängterar också att det är viktigt att komma ihåg att Facebook 
är en ypperlig arena för en ilsken kund att sprida ett negativt budskap om företaget i fråga. 
 
Hansson, Wrangmo och Solberg-Søilen (2013) poängterar att många kunder är angelägna om 
att skriva klagomål till företag på deras Facebook-sidor när de är missnöjda med något. Denna 
typ av negativ och offentlig återkoppling kan skada ett företags rykte och image. Det finns 
människor som bara engagerar sig i ett företags Facebook-sida för att få tillgång till företagets 
kommentarsfält och på så sätt uttrycka sina negativa åsikter poängterar Hansson, Wrangmo 
och Solberg-Søilen (2013). Det bästa sättet för företag att hantera dessa negativa kommentarer 
är att låta de vara kvar och att försöka besvara de på bästa möjliga sätt för att visa kunden att 
företaget tar klagomål på allvar, menar Hansson, Wrangmo och Solberg-Søilen (2013). 
Problem uppstår ofta när ett företag tar emot ett större antal klagomål från många användare 
samtidigt poängterar Hansson, Wrangmo och Solberg-Søilen (2013). I dessa situationer kan 
företaget känna sig trängda och väljer då ofta att stänga ner sin Facebook-sida omedelbart. 
Champoux, Dugree och McGlynn (2012) menar att det idag innebär stora konsekvenser för 
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företag när de gör bort sig. På mycket kort tid kan rykten sprida sig inom sociala medier i 
form av arga inlägg och konversationer kunder sinsemellan. Men att sociala medier används 
för allmän upprördhet kan enligt Champoux, Dugree och McGlynn (2012) även gynna företag 
genom att de ger kunderna feedback, uppmärksammar det som behöver förändras samt att de 
ansvarar för sina handlingar. Champoux, Dugree och McGlynn (2012) poängterar att det 
nästan är omöjligt för ett företag att förutse vilket budskap en individ kan komma att publicera 
om företaget på Facebook, däremot anser de att företag kan förbereda sig genom att skapa en 
formell process för när negativiteter sprids genom sociala medier. Henschens (2012) 
undersökning visar att 17 procent av de tillfrågade företagen i hans studie varav 2/3 delar är 
aktiva inom Facebook, har en formell process för att bemöta och svara på klagomål från 
kunder på Facebook.  

Xia (2013) beskriver fem typer av respons från företag vilka är bekännelse, ursäkt, 
motivering, förnekelse eller tystnad. Det är vanligt att företag antingen förnekar eller 
erkänner, där förnekelse är företagets försök att skjuta skulden ifrån sig så långt som möjligt 
och bekännelse handlar om att företaget tar på sig skulden. Xia (2013) hävdar att företag 
gynnas mest av att ta ansvar för situationen snarare än att be om ursäkt, att visa sårbarhet 
gentemot sina kunder klassas ofta som en svaghet och är sällan en bra taktik vid 
varumärkesbyggande. Istället bör företag enligt Xia (2013) vara öppna och ärliga samt visa 
sitt självförtroende och självkänsla. Resultatet blir att kunders förtroende ökar och företaget 
får stärkta kundrelationer. Xia (2013) beskriver dock att det är vanligare att företag visar 
sårbarhet vid klagomål genom att be om ursäkt, men detta kan innebära en större risk att 
förlora kontrollen över företagets image.  

Champoux, Dugree och McGlynn (2012) beskriver sju steg som företag kan använda sig av 
för att bidra till att minska konsekvenserna vid ryktesspridning på Facebook. 

1. Ha ett förberett team av flera personer på plats som kan agera snabbt vid en kris 

2. Ha koll på vad som skrivs om företaget på Internet genom att till exempel använda 
grundläggande ryktes-spårningsverktyg så som “Google Alerts”, på detta sätt 
uppmärksammas rykten i god tid 

3. Agera snabbt, ju längre tid det tar för företag att vidta åtgärder, desto längre kommer 
listan hinna bli med upprörda kundinlägg. Det är absolut nödvändigt att vidta snabba 
åtgärder, snarare än att spendera timmar på att debattera olika strategier 

4. Ha en pågående dialog med kunderna. I kristider måste företag använda Facebook för 
att delta i konversationer och tala med en röst som matchar företagets värderingar 

5. Be om ursäkt och ta ansvar även om företaget inte är direkt ansvarig för det som har 
hänt 

6. Åtgärda situationen, använd Facebook som en mötesplats för att kommunicera med 
kunderna 

7. Gå vidare och ta lärdom av misstagen 
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3.5 Word of mouth inom sociala medier 
Om företag inte aktivt arbetar med klagomålshantering inom sociala medier kommer 
varumärkets image att påverkas negativt och rykten i form av negativ word of mouth kommer 
att spridas med blixtsnabb fart (Wrangmo & Solberg- Søilen 2013). Coleman, Chandler och 
Gu (2013) menar att sociala medier har bidragit till att öka möjligheterna inom word of mouth 
samt att det blir allt mer konsumentgenererat. Det är numera vanligt att kunder förlitar sig på 
inköpsrekommendationer från vänner och familj. Coleman, Chandler och Gu (2013) kan 
baserat på tidigare studier konstatera att fyra av fem kunder läser rekommendationer på 
Internet innan ett köp görs. Detta har förändrats från hur de var förr vilket Coleman, Chandler 
och Gu (2013) anser beror på kunders misstro gentemot traditionella marknadsföringskällor 
samt en ökad Internet-aktivitet. Greenberg (2010) hävdar att word of mouth ger det största 
inflytandet på andra kunder. Eftersom många kunder lägger stor vikt vid vad andra kunder har 
för erfarenheter av en viss produkt poängterar Hansson, Wrangmo och Solberg-Søilen (2013) 
att det finns en risk att kunderna kommer att påverkas av opålitliga användare inom sociala 
medier. Till exempel är det möjligt för kunder att utse sig själva till experter och genom att de 
väljer att uttala sig negativt om företaget i fråga, får det en stor inverkan på hur ett varumärke 
uppfattas externt. Hansson, Wrangmo och Solberg- Søilen (2013) menar att det inte bara finns 
risker med word of mouth, utan idag använder företag word of mouth för att påverka 
konsumenterna att göra inköp, främst genom sina produktrelaterade sidor på exempelvis 
Facebook. Tidigare har word of mouth beskrivits som produktrelaterade samtal men numera 
beskrivs word of mouth som ett sätt att sprida information kunder sinsemellan, i form av deras 
egna åsikter och rekommendationer (Clark & Melnacon 2013). Företag som väljer att vara 
aktiva inom sociala medier är enligt Clark och Melnacon (2013) ofta rädda för att bemöta 
negativ kritik som skrivs om dem, vilket resulterar i en förlust av kontroll över företagets 
image. 
 
Idag finns det dock många företag som aktivt arbetar med att uppmuntra användare inom 
sociala medier för att sprida information och hitta nya kunder genom att de erbjuds belöningar 
via exempelvis tävlingar. I utbyte delar Facebook-användare bilder och information om 
företaget till sitt personliga nätverk. Coleman, Chandler och Gu (2013) poängterar att det är 
rekommenderat att alla företag utvecklar en väldefinierad mediestrategi inom sociala medier 
med mätbara mål. 
 

3.6 SCRM 
I samband med utvecklingen av Internet och sociala medier har det blivit svårare att skapa 
kundrelationer genom traditionella CRM-system. Därmed har Social CRM, (SCRM), vuxit 
fram för att integrera sociala medier i mer traditionella CRM-system (Askool & Nakata 
2011). SCRM har inneburit att kunders krav på företag har förändrats i form av en förväntan 
att företag ska vara tillgängliga inom sociala medier. Greenberg (2010) poängterar dock att 
det inte är möjligt för företag att endast använda sig av SCRM, utan han menar att de 
operativa och transaktionsbaserade funktionerna i traditionell CRM är nödvändiga. Greenberg 
(2010) beskriver att utvecklingen av traditionell CRM gick från en strategi som endast var 
inriktad på kundtransaktioner till en strategi som skapade både kundtransaktioner och 
kundinteraktioner. Denna förändring drevs till största del av den sociala kommunikations-
revolutionen som påverkade hur den yngre generationen kommunicerade med varandra. 
Greenberg (2010) beskriver att resultatet blev ett nytt sätt att kommunicera som förvandlade 
hur både kunder och företag samverkar samt användningen av en ny syn på kunskap som en 
källa för kundinsikt. Sociala medier har varit en stor del i denna förändring. När förändringen 
skedde var företag inte redo för det, företag var nu tvungna att komma på nya sätt för att 
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engagera denna typ av kundgrupp som var aktiva inom sociala medier. Att företag hade insikt 
genom traditionell transaktionsdata uppfyllde inte kravet på den kunskap som företag numera 
var tvungna att ha för att kunna uppfylla kundens krav (Greenberg 2010). 
Uppkomsten av sociala medier som har knutit samman och gjort kunder starkare, utmanar 
traditionell CRM poängterar Malthouse et al. (2013). Alt och Reinhold (2012) anser att den 
sociala medier utgör en ytterligare interaktionskanal ur den kommunikativa CRM-vinkeln. De 
poängterar också att befintliga eller specialiserade call- eller servicecenter numera utmanas att 
integrera sociala medier i sina processer. Malthouse et al. (2013) poängterar att traditionell 
CRM måste utvecklas om den ska överleva på marknaden, genom att producera 
kontaktpunkter som engagerar konsumenterna som ger värde för både företaget och kunden i 
fråga. Greenberg (2010) anser också att de traditionella CRM-verktygen inte är tillräckliga för 
att engagera den livliga och sociala kunden vilket beskrivs som en individ som gärna deltar i 
konversationer om företag som de har relationer med. Den sociala kunden förväntar sig 
information från företag som ska vara tillgänglig utefter hens efterfråga och samtidigt har hen 
verktyg och viljan att dela med sig av denna information till sin omgivning. Greenberg (2010) 
beskriver också att den sociala kunden inte är passiv och vid klagomål och missnöje går det 
fort att få med sig omgivningen att samtycka. 
 
Greenberg (2010) poängterar vikten av att företag numera måste vara insatta i kunders 
konversationer om företagen och relevanta frågor eftersom andra kunder agerar på dessa 
konversationer vilket påverkar alla företag i stor utsträckning. Greenberg (2010) menar att 
detta kräver öppenhet och äkthet från både kundens omgivning men också från de företag som 
de väljer att integrera med. Den sociala kunden bär då ofta en känsla av att hen knyter an till 
företaget. Kundlojalitet handlar om attityd och inte bara beteende och blir kunden väl bemött 
från företaget finns möjligheten att kunden blir förespråkare av företaget. Greenberg (2010) 
menar att kärnan i denna relation är förtroende. 
 
Inom SCRM inträffar majoriteten av CRM-interaktionerna med kunderna utanför företagets 
kontrollerade kanaler menar McKendrick (2011) och företag måste därför anpassa sina CRM-
verksamhetsmodeller. SCRM kan beskrivas enligt Dutot (2013) som ett koncept där öppenhet 
mellan företag är viktigt, syftet är att få ett ökat förtroende från kunder som på sikt kan bli 
mer lojala och ibland till och med förespråkare av företaget. Förutom att berika kundrelationer 
kan SCRM också enligt Dutot (2013) ge strategier för att hantera och mäta hur de sociala 
kunderna uppträder inom sociala medier för att interagera med ett företag. 
 
Det ska finnas en tydlighet gällande vad som skiljer SCRM från traditionell CRM. Genom 
traditionell CRM kan företag erbjuda personliga kunderbjudanden medan erbjudanden genom 
SCRM istället når alla aktiva användare inom sociala medier (Ang 2011; Malthouse et al. 
2013). Samtidigt poängterar Ang (2011) att företagen inte bör fastna i gamla vanor gällande 
hur de har arbetat förr, utan företag bör vara villiga att utveckla sin marknadsföring genom att 
utnyttja de tekniker som sociala medier bidrar med. Askool och Nakata (2011) beskriver att 
en av de huvudsakliga definitionerna av SCRM är att det är en affärsstrategi som stöds av en 
teknisk plattform med affärsregler, processer samt sociala egenskaper. Syftet är att engagera 
kunden i kommunikation som ska skapa fördelaktigt kundvärde i en betrodd och transparent 
företagsmiljö. Askool och Nakata (2011) anser att traditionell CRM istället fokuserar på att 
genomföra och automatisera processer medan konversationen mellan företag och kund är i 
centrum inom SCRM. De menar också att det är uppenbart att SCRM inte bara är ett system 
eller en teknik, utan begreppet innehåller flera element för att skapa värde för både företag 
och kunder.   
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Inom både SCRM och traditionell CRM använder företag sig av kundstrategier hävdar 
Greenberg (2010) men inom SCRM ses förhållandet mellan företaget och kunden mer som ett 
samarbete eftersom företag kommunicerar med kunder på ett annat sätt genom sociala medier. 
Detta kan exempelvis leda till att företaget får kunskap om vad kunderna efterfrågar av 
företagets produkter eller tjänster genom sociala medier. Inom SCRM beskriver Greenberg 
(2010) att kunden ses som en partner från början i både utveckling och förbättring av 
produkter, tjänster och själva företaget. Inom traditionell CRM strävar företaget istället efter 
att leda och påverka kundernas åsikter om både produkter, tjänster och om företaget. Företag 
fokuserar på att bygga kundrelationer inom SCRM genom att engagera kunden i både 
diskussioner och aktiviteter men också genom att observera, delta och styra konversationer 
mellan kunder om företaget. Greenberg (2010) menar att företag kan anlita ett annat företag 
för att spåra vad som sägs om dem inom sociala medier. SCRM-verktyg som fokuserar på 
mediebevakning används ofta inom marknadsföring och PR. Det finns många verktyg på 
marknaden som samlar in profilinformation från externa sociala medier som till exempel 
Facebook. 

3.7 Teoretisk analysmodell 
Vår studie kommer att utgå från nedan analysmodell som beskriver hur kundrelationer, 
traditionell CRM, sociala medier och SCRM hänger ihop. Att skapa kundrelationer har varit 
och är viktigt för många företag idag vilket är grundstenen i både CRM och SCRM (Nguyen, 
Sherif & Newby 2007; Kros & Melis 2004; Akroush, Dahiyat, Gharaibeh & Abu-lail 
2011).Sociala medier har blivit allt mer populärt att använda sig av i företag och många 
företag har börjat använda CRM genom sociala medier. Som ett resultat av detta har ett nytt 
koncept vuxit fram som kallas SCRM (CRM + sociala medier) (Askool & Nakata 2011). Ett 
flertal fördelar och nackdelar med att använda sig av SCRM har också presenterats i den 
teoretiska referensramen, en sammanfattning av dessa presenteras i nedan analysmodell. Det 
är idag vanligt att företag som är aktiva inom sociala medier råkar ut för ryktesspridning som i 
slutändan påverkar både företagets image och varumärke (Hansson, Wrangmo & Solberg- 
Søilen 2013). Vi har också i analysmodellen valt att ta med de sju steg som Champoux, 
Durgee och McGlynns (2012) föreslår för att minimera konsekvenserna av ryktesspridning på 
Facebook vilket även presenteras i ovan analysmodell.  
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Teoretisk analysmodell, figur 1 
Utvecklad av Olivia Holén och Caroline Strömberg (2014) 
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CRM SOCIALA MEDIER 
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SCRM 

!!
FÖRDELAR: 

• Effektivt 
• Djup kundinsikt 
• Kunder har lätt att få kontakt 

med företag 
• Underlättar identifierandet av 

kundbehov 
• Kunder kan uttrycka sin åsikt 

på ett enkelt sätt 
• Kunderna driver samtalet ! 

förbättring & utveckling 
!

NACKDELAR: 
• Snabb ryktesspridning 
• Svårt med one-to-one 

marknadsföring 
• Kräver snabb respons från 

företag  
• Svårt att kontrollera kritik 

på Internet 
• Kräver stora resurser i form 

av personal 
• Företag förlorar kontrollen 

över kundrelationen 

PROBLEMHANTERING AV RYKTESSPRIDNING 
INOM FACEBOOK 

1. Ha ett team som snabbt kan agera 
2. Håll koll på vad som skrivs om företaget via sociala medier 
3. Agera snabbt 
4. Lyssna på kunderna och ha en pågående dialog via sociala medier 
5. Be om ursäkt och ta ansvar 
6. Åtgärda situationen 
7. Gå vidare och ta lärdom av misstaget 

KUNDRELATIONER 
!



 

21 
 

4. Empiri 
I detta kapitel kommer vi presentera de två intervjuer som vi har genomfört med två 
nyckelpersoner inom ICA Sverige, webbredaktören och CRM-ansvarige. Vi har även gjort en 
innehållsanalys av ICA Sveriges officiella Facebook-sida som kommer att presenteras i detta 
kapitel. 

4.1 ICA Sverige  
ICA Sverige är idag den ledande dagligvaruaktören i Sverige och har drygt 1300 butiker och 
en marknadsandel på cirka 50 procent.  ICA Sverige driver idag dagligvaruhandel 
tillsammans med de fria ICA-handlarna. ICA-handlarna både äger och driver butikerna själva 
och bestämmer över sitt eget produktsortiment. Dock har de ingått avtal med ICA Sverige 
som gäller bland annat gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation och 
butiksutveckling. 4 Idag använder ICA Sverige sig av sin officiella Facebook-sida för att 
kommunicera med sina kunder sedan 5 år tillbaka. 

4.2 ICA Sveriges CRM idag 
ICA Sverige arbetar idag kontinuerligt med att både stärka lojaliteten hos befintliga kunder 
och skapa nya kundrelationer. Traditionella marknadsföringskanaler som består av 
direktutskick och annonsering är fortfarande viktiga och användbara verktyg för ICA Sverige 
idag. Lojalitetsprogram, digital marknadsföring och närvaro inom sociala medier har dock 
blivit allt mer viktiga. Marknadsföringen har blivit mer kundspecifik, exempel på växande 
och effektiva kanaler är webbplatsen ica.se vilket är Sveriges största matsajt och ICA 
Sveriges “handla-app”. ICA Sverige berättar själva på sin hemsida ica.se att stort fokus under 
2014 kommer att ligga på att utveckla kundlojalitetsprogrammen i syfte om att förstärka 
mervärde för ICA Sveriges kunder.5 ICA Sverige arbetar sedan några år tillbaka med ”Mina 
varor” som är en förmån för ICA Sveriges klubbmedlemmar vilket ger erbjudanden till 
kunder på varor som de tidigare har köpt och tycker om.  

Idag beskriver CRM-ansvarige att CRM egentligen handlar om att “belöna det beteendet du 
vill ha” och i slutändan handlar det om att kunderna ska bli engagerade. För ICA Sverige 
centralt handlar CRM idag om allt från att säljaren i butiken hejar på kunden, att kunden får 
brevutskick med erbjudanden från ICA Sverige, till att kunden får ett bra bemötande när de 
ringer till ICA Sveriges kundtjänst. Det vill säga alla interaktioner som sker med en kund. 
CRM-ansvarige påpekar att kundanpassad marknadsföring är viktig men att det också är 
viktigt att ICA-handlarna är öppna och berättar om sina butiker och om sina medarbetare för 
kunderna samt försöker stärka kundrelationen genom att heja på kunderna när de går in i 
butiken. Han menar att CRM faktiskt inte enbart handlar om mediekanalerna utan mycket 
handlar om själva kundupplevelsen som sker när kunden är i butiken och ju större butiken är 
desto svårare är det att kommunicera med kunderna. För de små butikerna sker daglig 
kommunikation med kunderna per automatik, de vet i princip vad kunderna heter. CRM-
ansvarige påpekar att det inte går att reparera en dålig butik med hjälp av ett lojalitetsprogram, 
däremot kan man med hjälp av detta verktyg förbättra det man redan gör bra och göra det 
ännu bättre.  

 

                                                
4"http://omica.ica.se/sv/Om-ICA/Bolagsstyrning/ICA-Sverige/ [2014-01-29] 
5 http://reports.icagruppen.se/sv/ar/2013/verksamhet/vara-segment/ica-sverige [2014-01-29] 
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Idag finns det många olika kommunikationssätt som ICA Sverige arbetar med, bland annat 
mail, appar och Facebook. Han poängterar att det är svårt för den enskilda ICA-handlaren att 
kommunicera med alla kunder. Han menar att det inte är möjligt och att ingen ICA-handlare 
har råd med det, därför delar ICA Sverige upp kunderna i tiondelsgrupper. De bästa kunderna 
motsvarar tio procent vilket kallas topp kunder, 30 procent är stamkunder, 30 procent är 
utvecklarkunder och resten av kunderna kallas för strökunder. Ju längre ner kunderna kommer 
i denna kedja desto mindre lönsamt blir det för ICA-handlarna att kommunicera med dessa 
kunder. 

CRM-ansvarige poängterar också att de aldrig blir riktigt nöjda med det CRM-system de 
använder sig av. Han menar att systemet är uppbyggt under en lång tidsperiod och varje gång 
de ska åtgärda något litet blir det ändå komplicerat. Han poängterar att systemen i sig inte 
löser några problem utan det krävs en person som tänker ut bra saker. CRM-ansvarige menar 
att man måste fråga sig vad kunden vill ha och hur man kan agera för att tillfredsställa 
kunden. Det är här som problematiken med affärsområdet kommer in menar CRM-ansvarige, 
på grund av ICA Sveriges storlek har de många komplexa system och processer. Han berättar 
att de skulle vilja vara mer snabbfotade men att det är svårt i och med att organisationen är 
såpass stor. CRM-ansvarige hävdar att logistiken och IT är en stor del inom ICA Sverige. Han 
menar att det är IT som gör att det finns varor i butikerna som kunderna kan handla. En annan 
del av problematiken enligt CRM-ansvarige är att ICA Sverige gärna vill arbeta med 
mailutskick och billigare distribution, men dessvärre har mailutskicken en tendens att bli 
opersonliga och pappersformat är fortfarande det som fungerar bäst. Han menar att det 
handlar om både en generationsfråga och en tidsfråga och att det blir alltmer populärt med 
läsplattor men han poängterar att det tar tid och att saker inte förändras över en natt.  

4.3 SCRM genom Facebook 
Idag använder ICA Sverige sig av sin officiella Facebook-sida som ett av de främsta digitala 
kommunikationssätten med kunder utöver ica.se. CRM-ansvarige berättar under intervjun att 
ICA Sveriges Facebook-aktiviteter kan delas in i två delar. Dels finns det den officiella 
Facebook-sidan som hanteras av ICA Sverige centralt och sedan har många enskilda ICA-
handlare egna Facebook-sidor. Han poängterar att graden i hur aktiva ICA-handlarna är på 
Facebook varierar. Han ger ett exempel om en ICA-handlare i Stockholm som använder en 
egen Facebook-sida för att kommunicera med sina kunder, handlaren brukar skapa 
kundengagemang genom att publicera inlägg med utmaningar så som “ju mer likes jag får 
desto billigare blir kycklingen denna vecka” och liknande inlägg. Webbredaktören påpekar 
under intervjun att ICA handlarnas Facebook-aktivitet varierar beroende på hur engagerade 
ICA-handlarna själva är, de som är aktiva och har en egen Facebook-sida är ofta väldigt 
duktiga på det. 

ICA Sveriges officiella Facebook-sida har funnits sedan fem år tillbaka. Facebook verkade 
enligt ICA Sverige vara ett tacksamt forum att möta kunderna i och skaffades också på grund 
av nyfikenhet. Facebook var något de trodde skulle gynna ICA Sverige. Det är 
webbredaktören som idag har huvudansvaret för ICA Sveriges officiella Facebook-sida, hon 
granskar det inkommande flödet varje vardag mellan 8.00-16.00. I de fall som inläggen berör 
kundtjänst skickas de vidare dit, vid behov tar hon hjälp av sina redaktörskollegor. 

Webbredaktören berättar att det i dagsläget inte finns något uttalat syfte med den officiella 
Facebook-sidan, de vill vara tillgängliga och kunna prata med kunderna på ett sätt som de inte 
riktigt kan göra i andra kanaler. Hon tillägger att de hoppas att alla insatser de gör på långsikt 
är varumärkesbyggande och att de i sin tur leder till att kunderna fortsätter att handla hos dem. 
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Genom Facebook kan ICA Sverige på ett enkelt sätt nå både potentiella kunder och befintliga 
kunder och ofta är kunderna på Facebook samma kunder som besöker ica.se. Men 
kärnverksamheten är självklart butikerna poängterar webbredaktören. Det finns heller inget 
uttalat mål i nuläget med den officiella Facebook-sidan berättar hon, mer än att de ska finnas 
tillgängliga och besvara kunderna på ett så trevligt sätt som möjligt. Målen har varierat genom 
åren och ett mål som har förekommit har till exempel handlat om att komma upp i ett antal 
Facebook-följare vid ett visst datum. Däremot tillägger hon att de i nuläget försöker se över 
sin sociala medier-strategi rent generellt och i samband med det kommer ICA Sveriges mål 
för den officiella Facebook-sidan beröras.  

Frågor som tas upp då är, hur mycket likes från kunder är värda och hur mycket de ger ICA 
Sverige om de satsar på ökade likes från kunder eller om de ska satsa på att ha mer kvalitativa 
följare som kan hjälpa verksamheten att utvecklas och driva affärerna framåt. Gällande hur 
den nuvarande sociala medier-strategin ser ut idag kan inte webbredaktören dela med sig av. 
Webbredaktören berättar att ICA Sveriges bemötande är en viktig del och att vara trevliga och 
personliga i bemötandet är ett viktigt ledord för ICA Sverige.  

ICA Sveriges officiella Facebook-sidan används som ett forum för kunder men också för att 
skapa kundengagemang genom att till exempel sprida ICA Sveriges TV-reklamfilmer som har 
kommit att bli mycket populära och fått många likes. Webbredaktören berättar att de 
publicerar veckans Tv-reklam varje vecka och på så sätt visar de även upp veckans 
erbjudanden. I övrigt försöker ICA Sverige fokusera på matinspiration för att skapa 
kundengagemang eftersom det är de som ICA Sverige vill uppnå samt driva trafik även till 
ica.se. De publicerar ofta recept som är kopplade till ett specifikt tema så som våffeldagen och 
semmeldagen berättar webbredaktören. Webbredaktören menar att mat engagerar och är ett 
trevligt samtalsämne vilket även driver butikerna framåt, dock finns det andra ämnesområden 
som också lockar. ICA Sverige är väldigt stort menar webbredaktören och berättar att de även 
tar upp frågor som berör Corporate social responsibility (CSR) med jämna mellanrum för att 
visa att ICA Sverige gör bra saker och är ansvarsfulla i sitt handlande. Den officiella 
Facebook-sidan är också ett forum för att publicera nyheter så som nya tjänster på ica.se eller 
om nya appar har släppts med mera. Det är dock viktigt att de inte tröttar ut kunderna med 
tanke på att det är så stor spridning och att de försöker täcka hela ICA Sverige, i det, som de 
tar upp på den officiella Facebook-sidan, menar webbredaktören.  

En bra strategi för att behålla en kund är att belöna ett önskat beteende menar CRM-
ansvarige. Webbredaktören berättar under intervjun att ICA Sverige försöker att underhålla 
kunderna genom sociala medier genom att publicera olika sorters inlägg. Hon poängterar att 
de ofta har en lång kö med inlägg och budskap som ska publiceras på den officiella Facebook-
sidan från olika affärsområden inom ICA Sverige. Ibland är inläggen mer eller mindre roliga 
och beroende på hur intresseväckande inläggen är, varierar graden av hur engagerade 
kunderna blir. Hon ger ett exempel då de publicerade ett recept på chokladbollar, i samma 
inlägg frågade de kunderna vad de helst föredrog av pärlsocker eller kokos vilket väckte ett 
stort engagemang och aktivering hos kunderna. Webbredaktören menar att kundernas 
engagemang växer när det inte krävs några andra insatser än bara ett litet svar från kunderna. 
Innehållsanalysen visar att antalet likes från kunder per inlägg i regel är betydligt fler än 
antalet kommentarer på ICA Sveriges officiella Facebook-sida. Till exempel frågade ICA 
Sverige kunderna under granskningsperioden när de tycker det är dags att äta semlor, inlägget 
fick 360 likes och 79 kommentarer. 
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Webbredaktören berättar att de märker särskilt stort engagemang när det är 
fredagseftermiddag och kunderna ska förbereda inför fredagsmyset eller vill ha 
partystämning, då är bakrecept mer populärt än middagsrecept. Det hela handlar om att de ska 
ha en känsla för timing menar webbredaktören. Innehållsanalysen visar att inlägg med 
bakrecept fick dubbelt så många likes och fler kommentarer än vid inlägg med matrecept.  

I vår innehållsanalys fann vi att ICA Sverige har publicerat 42 inlägg på den officiella 
Facebook-sidan under granskningsperioden 17 januari till 17 mars vilket motsvarar cirka 1 
inlägg per dag mellan måndag till fredag. Inläggen har innehållit tävlingar, veckans TV-
reklamfilm, nyhetslanseringar, aktuella händelser och recept. Antalet likes per inlägg varierar 
mellan 50 till 200 stycken och uppåt när det gäller till exempel publicerade recept och TV-
reklamfilmer. 

När det gäller inlägg som ICA Sverige publicerar gällande aktuella händelser, till exempel 
Paralympics och Vasaloppet vilka var aktuella händelser under vår granskningsperiod, kan vi 
se att antalet likes och kommentarer blir betydligt högre än vid till exempel receptinlägg. 
Typiska inlägg som ICA Sverige publicerar kan innehålla gratulationer eller lyckoönskningar 
till idrottsprestationer och liknande vilket ICA Sveriges kunder gärna vill gratulera till, 
tillsammans med ICA Sverige. Se nedan exempel på ett inlägg som ICA Sverige publicerade 
på den officiella Facebook-sidan under vår granskningsperiod. 

”Tack för alla spännande dagar och grattis till framgångarna i 
vinter. ICA är stolt sponsor till Skidlandslagen i längd och alpin 
samt Lag Paralympics.”6 

    Facebook-inlägg, ICA Sverige 16 mars 2014  

I många inlägg som ICA Sverige publicerar på den officiella Facebook-sidan är det tydligt att 
de försöker publicera inlägg om sådant som är relevant per dagens datum, till exempel, 
semmeldagen, våffeldagen, bokrean och andra aktuella händelser.  

Webbredaktören berättar att de inte har använt CRM genom sociala medier särskilt mycket. 
Det enda som är kopplat till CRM som hon anser att de använder sig av, är de reklamfilmer 
och tillhörande veckoerbjudanden som de publicerar på den officiella Facebook-sidan. De 
lyfter även ibland fram sådant som kunder kan få ta del av genom ICA Sveriges 
lojalitetsprogram, till exempel rabatt på resor och nöjen. När det gäller kommunikationen till 
kunderna berättar webbredaktören att de inte har utgått så mycket från CRM eftersom de på 
den officiella Facebook-sidan inte kan se vilka besökarna är och inte heller på ica.se. Det 
krävs till exempel att kunden loggar in på ica.se för att kunden ska kunna identifieras. 

Webbredaktören berättar att det finns både fördelar och nackdelar med att ICA Sverige är 
aktiva inom sociala medier. Fördelen är att ICA Sverige är där kunderna finns och att det är 
ett effektivt sätt att kommunicera. Det är också lätt att få snabb spridning på inlägg som de 
publicerar menar hon. Hon poängterar också att ICA Sveriges kundtjänst skulle ha stora 
fördelar av om ICA Sverige kunde hitta ett bra sätt att få in Facebook mer i organisationen 
som en kundtjänstkanal. Nackdelarna med att finnas inom sociala medier är att det inte går att 
planera berättar webbredaktören. Hon ger ett exempel, de kan aldrig veta när en kritikstorm 
kommer och därför kan de inte heller planera för det med exempelvis resurser. 

                                                
6"ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17]"
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Har de otur uppstår kritikstormen på en fredagseftermiddag precis före semestern, då är det 
svårt att få tag på personal menar webbredaktören som kan hjälpa till att beskriva ICA 
Sveriges ståndpunkt och formulera svar. CRM-ansvarige håller med webbredaktören gällande 
att det är svårt att identifiera kunderna genom sociala medier.  

Han menar att det är svårt att fånga data och sedan länka till annan data, eftersom kunderna 
inte är identifierade går det inte att koppla till exempel inköpshistoriken till hushållet berättar 
CRM-ansvarige. Det här med sociala medier är väldigt oberäkneligt menar webbredaktören 
och de tappar automatiskt kontrollen över vad som skrivs inom sociala medier. Det gäller 
även kampanjer de publicerar, förväntan att en kampanj ska spridas snabbt och till många kan 
vara stor och så händer ingenting. Samtidigt som små inlägg kan få jättestor spridning och 
givetvis är det väldigt roligt menar webbredaktören. Tidigare använde ICA Sverige sig av 
Twitter men lade ner det eftersom det då var en väldigt liten andel som använde Twitter samt 
att det fanns många kritiker som bara var ute efter att granska vad ICA Sverige gjorde rent 
kommunikationsmässigt. Webbredaktören berättar också att ICA Sverige ansåg att det var 
omöjligt att besvara alla kundfrågor som inkom med endast 140 tecken som var den 
begränsade teckenmängden på Twitter, därför hänvisade ICA Sverige kunderna till Facebook 
eftersom de hade mycket större möjligheter att besvara och bemöta kunderna där. 

4.4 Word of mouth inom social medier 
När det handlar om word of mouth inom sociala medier påpekar webbredaktören att ICA 
Sverige alltid måste ha torrt på fötterna. Hon utvecklar det vidare genom att berätta att de 
åtminstone måste ha koll på sina egna varor och kunna förklara varför de gör som de gör, och 
det påpekar hon att hon vet att ICA Sverige har. Webbredaktören påpekar också att det 
samtidigt är viktigt att ICA Sverige gör bra och rätt saker, så länge de agerar på detta sätt tror 
hon inte att ICA Sverige behöver oroa sig för word of mouth. Hon poängterar att de måste låta 
kunderna få diskutera och uttrycka sig. Eftersom ICA Sverige enligt webbredaktören lyssnar 
på sina kunder berättar hon att det är positivt att kunderna på Facebook-sidan säger vad de 
tycker och tänker samt kommer med önskemål om förändringar. Webbredaktören poängterar 
dock att det finns många förbättringsområden inom ICA Sverige men att de samtidigt ligger i 
framkant när det gäller miljö- och klimatfrågor och arbetet med det. Det är många gånger som 
ICA Sverige hamnar på första plats när det handlar om deras ansvarsarbete berättar hon. Men 
det är de dåliga på att kommunicera till kunderna däremot erkänner hon. Webbredaktören 
konstaterar att det alltid finns förbättringsområden men att det i slutändan oftast handlar om 
resursfrågor. 

Webbredaktören ger ett exempel på en händelse som till en början var bortom ICA Sveriges 
kontroll. Hon berättar att en tjej under sommaren 2013 hittade en muskäke i sitt muslipaket. 
Tjejen i fråga skrev ett inlägg på sin egen profilsida på Facebook vilket inte delades på ICA 
Sveriges officiella Facebook-sida. Problemet var att hon hade ett skyddat konto, därför fick 
ICA Sverige ingen chans att kommentera inlägget. Hennes inlägg fick stor spridning på 
Facebook och det skrevs en artikel i Aftonbladet om det. Dock hade tjejen gjort precis som 
hon skulle berättar webbredaktören och kontaktat ICA Sveriges kundtjänst för att lösa 
ersättningsfrågan. Webbredaktören fortsätter att berätta att tjejen hade blivit upprörd över den 
ersättning som hon hade blivit erbjuden och lagt på innan de hade hunnit få hennes 
kontaktuppgifter. ICA Sverige hade därför inte rätt att kontakta henne enligt 
personuppgiftslagen (PUL) eftersom hon inte hade hunnit uppge sitt personnummer. Slutligen 
fick ICA Sverige dock tag på henne och åkte och hämtade muskäken samt gav tjejen en mer 
passande ersättning. Webbredaktören menar att det här är ett bra exempel på en besvärlig 
situation eftersom kunden i fråga inte skrev till dem på den officiella Facebook-sidan vilket 
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resulterade i att ICA Sverige tappade kontrollen över händelsen. Istället fick webbredaktören 
besvara andras kommentarer om det på den officiella Facebook-sidan. Detta är en problematik 
med att finnas inom sociala medier menar webbredaktören eftersom word of mouth ofta är 
bortom ICA Sveriges kontroll, precis som det var i just det här fallet, men hon påpekar ändå 
att de flesta fall går att lösa. 

4.5 Kundkritik på den officiella Facebook-sidan 
Webbredaktören berättar att hon i nuläget inte kan svara på hur många Facebook-inlägg som 
publiceras av kunder i genomsnitt per dag, men att det varierar kraftigt. Vissa dagar kan fyra 
till fem inlägg publiceras men vid kritikstormar kan flera hundra inlägg publiceras. Vår 
innehållsanalys visar att 439 kundinlägg hade publicerats under vår granskningsperiod 17 
januari till 17 mars, en kritikstorm pågick under början av granskningsperioden. 

Variationen på frågorna som inkommer genom den officiella Facebook-sidan varierar, men 
majoriteten är rena kundtjänstfrågor och rent organisatoriskt har inte ICA Sverige utgett sig 
för att Facebook är en kundtjänstkanal berättar webbredaktören. Webbredaktören tillägger att 
de till och med hänvisar i informationstexten på Facebook-sidan till kundtjänst vid 
kundtjänstfrågor men många kunder inkommer med dessa typer av frågor ändå vilket de 
måste bemöta och hantera menar hon. De hade kunnat hänvisa till kundtjänst i alla dessa 
frågor men webbredaktören tror inte att effekten av det skulle bli bra eftersom många kunder 
då skulle uppleva ett ointresse från ICA Sveriges sida. Webbredaktören menar att de försöker 
svara på de frågor de kan och är frågorna av personlig karaktär, måste de hänvisa de vidare till 
kundtjänst för personuppgifter med mera. Det är också vanligt att många kunder inte orkar 
ringa in till kundtjänst utan ser den officiella Facebook-sidan som ett bra sätt att få skriva av 
sig på när de är nöjda eller missnöjda. Det blir en spridning på det vilket kan vara på både gott 
och ont menar webbredaktören. Dock påpekar hon att kunder ofta har en starkare förmåga att 
kontakta ICA Sverige när de är missnöjda och arga över något snarare än när de är nöjda, men 
hon tillägger att detta även gäller andra företag överlag och inte bara ICA Sverige. 
Webbredaktören berättar att de kan svara på många typer av frågor, allt från hur länge en 
specifik butik har öppet, innehåll i produkter till miljöfrågor. Webbredaktören beskriver att 
den största skillnaden mellan hennes arbetsuppgifter med den officiella Facebook-sidan och 
kundtjänstteamet är att kundtjänst har koll på det mesta som rör verksamheten, allt från 
produkter, butiker, transporter, miljöfrågor med mera och de är mycket vana vid att besvara 
dessa typer av frågor. Hon beskriver att de på webbredaktionen arbetar mer med 
marknadskommunikation och digitala tjänster och att de kommunicerar från ICA Sverige till 
kund medan kundtjänst arbetar med kundernas frågor till ICA Sverige. Webbredaktören 
beskriver att majoriteten av frågorna berör hur vissa produkter har framställts samt att 
kunderna är missnöjda med ICA Sverige på något sätt och att de vill att ICA Sverige 
förändrar något de inte tycker är bra. 

Vi kan styrka med hjälp av vår innehållsanalys att 228 av 439 inlägg vilket motsvarar 52 
procent var av negativ karaktär under perioden 17 januari till 17 mars. 28 av inläggen vilket 
motsvarar sex procent var av positiv karaktär och resterande inlägg 183 vilket motsvarar 42 
procent, bestod av antingen tips, råd eller allmänna frågor om ICA Sverige från kunder. Under 
en del av denna granskningsperiod vill vi informera om att en kritikstorm pågick gällande att 
vissa ICA-handlare säljer gåslever. 115 inlägg av 439 vilket motsvarar 26 procent handlade 
om gåslever, dessa inlägg har vi bedömt är av negativ karaktär. Se nedan citat för exempel på 
några sådana inlägg. 
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“Har alltid tyckt att ICA är bra.. Men har nu fått veta att en del 
affärer säljer Gåslever:gäss som blir tvångsmatade o det är 
förbjudet att sälja i Sverige o ändå köps det in av en del ICA.. Hur 
kan man göra ngt sådant.. Skäms till dessa ICA som har detta in 
sin butik!!!”7 

Facebook-inlägg, Carina Eliasson 29 januari 2014, 

“Hörde precis att ICA säljer Gåslever. Stämmer verkligen det?  
Året är 2014 och vi, de allra flesta av oss, är nu upplysta. Men 
sorgligt nog inte alla.”8 

Facebook-inlägg, Marita Åberg 29 januari 2014 

“Gör som era kollegor ICA i Norge. Sluta sälja foi gras! Gör som 
COOP. Sluta sälj foi gras! Det är naivt att påstå att just er foi gras 
skulle vara djurvänlig. Trovärdigheten för ICA minskar för var dag. 
Den speciella metod med tvångsmatning som ankor/gäss utsätts för 
är olaglig i Sverige. D.v.s. den metod som ger den förstorade feta 
levern. Sluta importera mat tillverkad av torterade djur.”9 

 
Facebook-inlägg, Deia Cee 29 januari 2014 
 

“Snälla snälla snälla, sluta sälja gåslever i era butiker! Detta 
vidriga djurplågeri anstår väl inte en modern matbutik år 2014? 
Jag är både förvånad och besviken över att ni väljer att sälja en 
produkt som kostat så enormt mycket i djurs lidande.”10 

 
Facebook-inlägg, Mikaela Willmer 29 januari 2014 

Se nedan exempel på ett svar ifrån ICA Sverige gällande ämnet gåslever. 
 
“Hej Mikaela! ICA har ingen gåslever i det centrala sortimentet. Vi 
godkänner inte uppfödning där man tillämpar till exempel 
näbbtrimning och tvångsmatning. Eftersom vår affärsmodell 
bygger på att alla ICA-handlare är fria företagare kan butikerna 
köpa in varor utanför ICAs centrala sortiment. Vi står inte bakom 
enskilda butikers beslut att saluföra gåslever – tvärtom. Däremot 
kan vi heller inte förbjuda dem eftersom de är fria företagare.”11 
 

Facebook-svar, ICA Sverige 29 januari 2014, 
 

Vi kan också konstatera att kundinläggen som granskades under 17 januari till 17 mars, 
innehöll liknande och återkommande kritik om vissa andra ämnen. Till exempel handlade 
många inlägg om att ICA Sverige säljer danskt griskött och att kunderna antar att ICA 
Sveriges egna ekologiska honung innehåller GMO (genetiskt modifierad organism).  

                                                
7""ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17]"
8"ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17]"
9"ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17] 
10 ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17] 
11 ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17] 
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Webbredaktören poängterar att det är vanligt att kunderna endast ser vad ICA Sverige har 
skrivit i tidigare inlägg och inte vad andra kunder skrivit och frågat. På grund av detta missar 
ofta många kunder att samma fråga har ställts till ICA Sverige tidigare och därför ställs 
samma fråga igen. Vi vill lyfta fram ett exempel där ICA Sverige markerar i sitt svar på ett 
kundinlägg gällande att samma fråga har ställts flera gånger. Se nedan citat. 

“Hej Miakoda! Har du sett vad vi har svarat andra som har skrivit 
samma sak tidigare? Till dem har vi förklarat att ICA har ingen 
gåslever i det centrala sortimentet. Vi godkänner inte uppfödning 
där man tillämpar till exempel näbbtrimning och tvångsmatning. 
Eftersom vår affärsmodell bygger på att alla ICA-handlare är fria 
företagare kan butikerna köpa in varor utanför ICAs centrala 
sortiment. Vi står inte bakom enskilda butikers beslut att saluföra 
gåslever – tvärtom. Däremot kan vi heller inte förbjuda dem 
eftersom de är fria företagare.”12 

Facebook-svar, ICA Sverige, 30 januari 2014, 

Webbredaktören berättar att förutom tidsbristen vid kritikstormar har de inte heller så många 
alternativa svar att ge. Hon tillägger att det nästan vore konstigt om ICA Sverige gav olika 
svar till olika kunder, om man ser till vad själva budskapet är samt att de inte kan besvara 
frågorna med annat än vad som faktiskt gäller. Dock tillägger hon att de försöker att 
formulera varje svar personligt men att det är svårt att hinna med nya och personliga 
formuleringar när det kommer in många kundinlägg under kort tid.  Se nedan citat för ett 
exempel på ett missnöje över ICA Sveriges enformiga svar från en kund. 

“Vad besviken och ledsen man blir när man bläddrar igenom här. 
Folk vädjar till er ICA och ni kommer med samma ignoranta och 
substanslösa svar till alla.. som en virtuell papegoja upprepar ni 
samma trötta svar till alla. Skäms på er! Ni är en del av att lidande 
får fortsätta i världen. Ni kan välja att ändra/justera er 
affärsmodell och faktiskt FÖRBJUDA sådant här, om inte, åka 
runt till era ica-butiker och utbilda personal.. visa dem hur det går 
till inom köttindustrin, vad ignorans bidrar till osv. Ni har pinsamt 
höga priser i era butiker, som att ni skulle sälja exklusiva varor av 
bästa kvalité.. ni säljer billigt skräp och billigt kött som plågats 
och torterats för att NI tillåter detta. Ställ krav på era leverantörer. 
Bli den där exklusiva butiken ni "stolt" skyltar med att ni redan 
är? och ta ställning. Sluta sälj billigt kött, ställ krav, köp in lokalt 
kött som ni VET har ett gott liv, kalvar som får gå med sina 
mammor, grisar som kor som får äta GRÄS, hönor som får 
springa och sprätta fritt UTE osv osv OCH framför allt ta 
ANSVAR!”13 

Facebook-inlägg, Siana Andersson 30 januari 2014 

 

 

                                                
12 ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17]"
13"ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17]"
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ICA Sveriges svar på detta inlägg löd: 

“Hej Siana, 

Tack för dina synpunkter kring våra svar på sidan. Vi har en 
ambition att besvara alla inlägg med ett personligt svar men just nu 
har vi fått en stor mängd inlägg av samma karaktär. Precis som vi 
svarat nedan så är vi noggranna med att informera butikerna om våra 
riktlinjer och ge tydliga rekommendationer. Däremot kan vi inte 
tvinga dem från att sluta sälja en viss vara eftersom affärsmodellen 
bygger på att varje handlare är en fri företagare.” 14 

Facebook-svar, ICA Sverige 30 januari 2014, 

I samband med kundkritiken om att ICA Sverige säljer gåslever har vi kunnat se att ICA 
Sverige också har fått kritik från kunder på den officiella Facebook-sidan för att de inte kan 
bestämma över ICA-handlarnas egna sortiment förutsatt att produkten inte är olaglig. Detta 
väcker många ifrågasättanden hos kunder kring ICA Sverige som ett fullständigt varumärke 
där frågan ofta återkommer om ansvaret ICA Sverige har för ICA-handlarna. Se nedan citat 
från en kund.  

“Hej Ica, det känns uppgivet att se era väldigt enformiga svar ang 
folie gras. Kanske kan vara dags att gå ut med något i form av 
uppmuntrande, eller kanske riktlinjer kring produkter som bör 
undvikas. Ni är fortfarande ICA och så länge era butiker säljer 
produkter som kommer från hemska förhållanden så kommer ni att 
vara den som begår felet. Jag kan inte se hur ni kan avsäga er 
ansvar?”15 

 
Facebook-inlägg, Nikolina Arcini 29 januari 2014 

Se nedan svar ifrån ICA Sverige på ovan inlägg: 

“Hej Nikolina, 

Tack för dina synpunkter. Vår ambition är att besvara inläggen på 
ett personligt plan så gott vi kan. Det fria handlarskapet inom ICA 
är en styrka men också en utmaning i sådana här frågor. Vi är 
noggranna med att informera butikerna om våra riktlinjer och ge 
tydliga rekommendationer. Däremot kan vi inte tvinga dem från att 
sluta sälja en viss vara eftersom affärsmodellen bygger på att varje 
handlare är en fri företagare.”16 

Facebook-svar, ICA Sverige januari 30 2014 

Efter att ha granskat många liknande kritiska inlägg kan vi konstatera att ovan svar är ett 
standard svar från ICA Sverige vilket upprör en hel del kunder. Efter att ICA Sverige hade 
svarat på detta inlägg, gav en annan upprörd kund respons på ICA Sveriges svar i samma 
inlägg, se nedan. 
                                                
14"ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17]"
15"ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17]"
16"ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17]"
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“Bra sagt! Detta är bara hyckleri från ICA:s sida och en förhoppning 
att saken snart ska glömmas bort. Jag har svarat på ICA's 
meningslösa svar om sin gåslever: Det är just det som är problemet. 
Ni gömmer er bakom formuleringen "kan vi heller inte förbjuda..." 
och det skulle bara fattas att ni skulle ha leverantörer som "tillämpar 
till exempel näbbtrimning och tvångsmatning". Jag undrar om 
författaren till detta svar egentligen förstår hur plågsamt det är att få 
sin "näbb trimmad". Att få sina läppar avskurna är ungefär likställt. 
Sälj inte djurplågeriprodukter (inklusive gåslever) utan ta fram nya, 
goda, djurfria alternativ i era provkök och marknadsför dem hårt. 
Jag slår vad om att ni skulle kunna göra succé hos tusentals 
konsumenter. Ta reda på hur många medlemmar som exempelvis: 
Djurrättsalliansen, Djurens rätt, Forska utan djurförsök och 
Jaktkritikerna har. Bara där har ni 10.000-tals prospektiva 
konsumenter. Jag kommer i vart fall att vara mycket restriktiv med 
att besöka ICA så länge ni har djurplågeriprodukter på era hyllor - 
vilken ICA-butik det än handlar om. Jag sprider min 
kommunikation med er på min FB-sida och i andra kanaler.”17 

Facebook-inlägg, Miakoda Onyataka 30 januari 2014, 

Se ytterligare nedan exempel på kritik som riktas mot ICA Sveriges affärsmodell 

“Vilket vidrigt och ignorant svar ICA! Det är sådan ignorans som 
bidrar till lidande runt om i världen. Lite justeringar i den där FRIA 
affärsmodellen är inte svårt att få till.. dvs FÖRBJUD att sälja kött 
som kommer från djur som lidit. Gör skäl för era hutlösa priser och 
se till att det ni säljer har haft goda/humana levnadsförhållanden. 
Inte nog med att folk skulle slippa ångesten vid köttdisken, ni skulle 
höja er status och det i sin tur lockar fler kunder.. win win situation! 
Ställ KRAV på era leverantörer och framförallt LYSSNA på era 
kunder istället för att spotta ut substanslösa ignoranta svar!”18 

Facebook-inlägg, Siana Andersson 30 januari 2014, 

Andra inlägg som har gjorts under perioden 17 januari till 17 mars har handlat om kritik 
gentemot specifika ICA-handlare och allmänna frågor gällande ICA Sveriges sortiment samt 
kundtjänstfrågor. Webbredaktören berättar att när kunder klagar på en specifik ICA-handlare, 
rekommenderar de alltid att personen i fråga som är missnöjd själv i första hand, ska prata 
med ICA-handlaren. Om det inte hjälper eller om kunden i fråga inte vill prata med ICA-
handlaren själv, så kan kundtjänst göra det. Se nedan exempel på ett missnöje hos en kund 
över en specifik ICA-handlare. 

“Jag är verkligen imponerad av ert företagare, går förbi en Maxi 
varje kväll och brukar fika, kanelbullarna är goda och Ni har stora 
skärmar med kaffe och bulle 10:-. Kommer man på kvällen är det 
oftast slut och kommer man på förmiddagen har de inte kommit, 
men inne i butiken finns det gott om bullar. En gång fick jag först 
köa i förbutiken för att få veta att bullarna var slut, då fick jag betala 

                                                
17"ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17]"
18"ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17]"
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för kaffe, gå in i butiken och köpa bullar och komma tillbaka och 
köa en gång till för att få kaffet, det blev 26 minuter i kö. men jag 
har funnit på råd, jag går förbi Willys då kan jag gå in och köpa 
bullen som jag vill ha, sen kan jag köpa kaffet när jag kommer förbi 
er butik. Jag har verkligen ifrågasatt detta men personalen skiter i 
vilket och det ser man ju även i miljön på caféet det ser oftast ut 
som en svinstia när studenterna varit där.”19 

Facebook-inlägg, Kjell Larsson 12 februari 2014 

Se nedan svar från ICA Sverige på ovan inlägg. 

“Hej Kjell, Tack för dina synpunkter på caféet i butiken. Vi 
rekommenderar att du kontaktar ICA handlaren eller butikschefen i 
butiken för att få hjälp. ICA är inte en helägd kedja, utan varje ICA-
handlare är en egen företagare och ansvarar därför själv för sin butik 
- både när det gäller sortiment, prissättning och skötsel.”20 

Facebook-svar, ICA Sverige, 12 februari 2014 

Det finns även de kunder som bara vill tacka ICA Sverige och berätta hur nöjda de är berättar 
webbredaktören. Ofta kommer positiva kommentarer som ett svar på något som ICA Sverige 
har gjort eller förändrat. Som tidigare nämnt kan vi konstatera att 28 av 439 inlägg vilket 
motsvarar sex procent under perioden 17 januari till 17 mars var av positiv karaktär. Se nedan 
citat för ett exempel på ett positivt inlägg från en kund. 

“Skulle vilja ge ICA i Brösarp, Ö. Skåne en stor eloge för sitt fina 
utbud av ekoodlade varor. Kunde idag handla bananer, äpplen, 
päron, broccoli, blomkål, gurka m.m. Allt färskt. Dessutom fryst 
lax, knäckebröd och muslie. Heja ICA, Brösarp!!”21 

Facebook-inlägg, Lil Stålheim Wolfbrandt 20 januari 2014 

ICA Sverige hänvisar även här kunden till att framföra åsikterna för den enskilda ICA-
handlaren. Webbredaktören berättar att ICA Sverige ibland förmedlar kritik till ICA-
handlarna och att detta även poängteras för kunderna i det fall på den officiella Facebook-
sidan. I enstaka fall kan vi konstatera genom innehållsanalysen att vi har sett inlägg där ICA 
Sverige har meddelat kunden att de har framfört kritiken för den specifika ICA-handlaren. 
Om kritiken däremot gäller en specifik produkt i ICA Sveriges egna sortiment framförs 
åsikterna för respektive avdelning. När exempelvis en produkt plockas bort från det centrala 
lagret av etiska eller miljömässiga skäl förklarar ICA Sverige för ICA-handlarna varför de gör 
det och de rekommenderar även dem att sluta sälja den bortplockade produkten i fråga. 
Webbredaktören poängterar dock att detta enbart är en rekommendation och ICA-handlarna är 
sedan fria att agera som de vill. Hon påpekar att det skiljer sig åt gällande hur aktiva ICA-
handlarna är när det kommer till att ta till sig information från ICA Sverige. Webbredaktören 
berättar att kunder ofta är positiva till att ICA Sverige överhuvudtaget svarar på deras frågor 
och kommentarer, även om det svar de ger inte alltid är det som kunden vill höra. Exempel på 
denna typ av respons från kunder som webbredaktören tar upp kan vara: “det var synd att det 
inte gick att ordna men tack ändå för svaret”.  
                                                
19"ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17]"
20 ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17] 
21 ICA Sveriges officiella Facebook- sida https://www.facebook.com/ICA?ref=ts&fref=ts  [2014-01-17-2014-03-17] 
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Majoriteten av kundinläggen handlar ofta om att kunder undrar och vill förändra saker, ofta 
inkommer en kundfråga och sedan uppstår kritik som följd på det. Webbredaktören berättar 
att de försöker agera genom att i största möjliga mån svara på den kritik de får in. Vissa 
ämnen tas alltid upp med jämna mellanrum menar hon. Ett sådant exempel är om det finns 
palmolja i deras produkter, vilka lastbilsbolag som ICA Sverige anlitar och hur avtalen ser ut 
för chaufförerna.  

När det gäller hur kritiken kan komma att påverka ICA Sveriges image, tror webbredaktören 
handlar mycket om hur ICA Sverige bemöter kritiken i fråga. Ett svar kan ges på många olika 
sätt men hon påpekar att det är viktigt att visa att de lyssnar på sina kunder. Även om många 
ställer frågor av samma karaktär kan de vara ute efter olika typer av information och det 
måste ICA Sverige vara uppmärksamma på och hon menar att det gäller att inte missa de där 
extrafrågorna. Hon berättar att det är viktigt att ICA Sverige hela tiden är där och svarar, för 
om de inte gör det kan kunderna uppleva att ICA Sverige inte bryr sig och tar ansvar. En 
annan aspekt webbredaktören lyfter fram är hur svårt det faktiskt är att svara personligt när 
det inkommer väldigt stora mängder inlägg på den officiella Facebook-sidan under en kort 
tidsperiod. Hon menar att samma typer av kundkommentarer inkommer flera gånger från 
många olika kunder, det är därför svårt att ge olika och personliga svar på kommentarer som 
är identiska. Kunderna kräver även snabba svar ifrån ICA Sverige och då är det svårt att hinna 
komma på unika och personliga svar menar webbredaktören. Webbredaktören berättar att de i 
nuläget inte har någon formell process för hur de ska gå tillväga vid kritikstormar. ICA 
Sveriges handlingsplan för att hantera kriser beror på hur krisen ser ut och hur allvarlig den är 
påpekar webbredaktören. Webbredaktören berättar att de använder ett verktyg för att kunna 
observera den kommunikation som sker kunder emellan på Facebook, programmet används 
för att kunna granska alla kundkommentarer som kommer in. Hon berättar att de observerar 
konversationer mellan kunderna men poängterar att i de fall då kunderna inte ställer några 
frågor till ICA Sverige så låter de kundernas dialog fortlöpa, de får fortsätta diskutera tills de 
kräver ett svar från dem menar webbredaktören. Ibland godtar kunderna inte ICA Sveriges 
svar alternativt inte läser svaret, webbredaktören antar att det ofta beror på att kunderna vill få 
fram sin åsikt och då är det ofta svårt att fortsätta att föra en dialog med kunden. 

Webbredaktören berättar att de inte har funderat på vad kunderna egentligen förväntar sig av 
den officiella Facebook-sidan men troligtvis är det att TV-reklamfilmerna ska publiceras 
veckovis och recept samt andra matrelaterade inlägg. Kunderna förväntar sig självklart också 
att redaktionen ska finnas där, svara snabbt och lyssna på det kunderna vill säga. 
Webbredaktören berättar att det är svårt att avgöra om det är många kunder som går in och 
granskar ICA Sveriges officiella Facebook-sida för nöjets skull, men hon tror definitivt att det 
finns de som granskar vad andra kunder har skrivit till ICA Sverige. Ofta kan de också se ett 
mönster av återkommande kunder som kommenterar och skriver inlägg på den officiella 
Facebook-sidan. Vissa kunder är inne och publicerar inlägg nästan varje dag och svarar även 
ibland åt ICA Sverige, i stil med “så gör inte ICA”, berättar webbredaktören. Detta kan vi 
styrka genom vår innehållsanalys. Trots mycket klagomål och negativa inlägg har ICA 
Sverige aldrig funderat på att stänga ner sin Facebook-sida berättar webbredaktören eftersom 
de då inte tycker att de borde finnas på Facebook överhuvudtaget. ICA Sveriges syfte med 
den officiella Facebook-sidan är ju trots allt att kunderna ska få en chans att uttrycka sina 
åsikter menar webbredaktören. En bättre strategi enligt henne är i sådana fall att ICA Sverige 
själva kan publicera ett inlägg på Facebook-sidan vid till exempel ett stort missförstånd eller 
liknande för att få en chans att skriva och förklara hur det egentligen ligger till för att på så 
sätt ta kontroll över situationen igen. Vid sådana tillfällen brukar kunderna lugna ner sig 
berättar hon. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera empirin med utgångspunkt i vår teoretiska 
referensram i syfte om att jämföra och hitta likheter och olikheter. 

5.1 Kundrelationer 
Att skapa kundrelationer har varit och är viktigt för många företag idag vilket är grundstenen i 
både CRM och SCRM (Nguyen, Sherif & Newby 2007; Kros & Melis 2004; Akroush, 
Dahiyat, Gharaibeh & Abu-Lail 2011). För att skapa kundrelationer är det vanligt att företag 
använder sig av relationsmarknadsföring. Heffernan, O'Neill, Travaglione och Droulers 
(2008) beskriver att relationsmarknadsföring handlar om att etablera, upprätthålla och 
förbättra relationer med kunderna och andra partners. CRM-ansvarige berättar att ICA 
Sverige har använt sig av relationsmarknadsföring ända sedan ICA Sverige grundades men 
han berättar att relationsmarknadsföringen har varit utformad på olika sätt. Ahuja och Medury 
(2011) menar att IT-verktyg kan underlätta för företag att effektivt säkerställa snabbheten i att 
uppfylla kunders önskemål och behov. Med utgångspunkt i intervjun med CRM-ansvarige 
kan vi konstatera att IT är en mycket viktig del inom ICA Sverige.  
Ahuja och Medury (2011) beskriver att bland annat typ av produkt, egenskaper i 
kommunikationen till kunderna, situationen, personliga faktorer och produktanvändning är 
faktorer som påverkar nivån på kundengagemang. Om företag mäter kunders engagemang 
vilket enligt Mukerjee (2013) är ett av de viktigaste stegen i en CRM-implemetering kan det 
skapa strategier för ändamålet. Med utgångspunkt i vår intervju med webbredaktören och 
genom innehållsanalysen kan vi konstatera att ICA Sverige försöker engagera sina kunder på 
många olika sätt till exempel genom mailutskick, ICA-appen, på ica.se och på den officiella 
Facebook-sidan samt genom Tv-reklam. Innehållsanalysen visar att ICA Sverige publicerade 
inlägg som innefattade bland annat tävlingar, recept och aktuella händelser under 
granskningsperioden, där kunderna visade större engagemang för inlägg som var sportrelatade 
till exempel Vasaloppet. Vi kan också fastställa med hjälp av innehållsanalysen att bakrecept 
gav mer likes och kommentarer än matrecept under granskningsperioden. Detta bekräftar 
webbredaktören att de är medvetna om.  

5.2 Traditionell CRM 
Traditionell CRM kan enligt Akroush et al. (2011) definieras som den övergripande processen 
att bygga och underhålla lönsamma kundrelationer genom att leverera kundvärde och 
kundtillfredsställelse. Kros och Molis (2004) beskriver istället att CRM handlar om hur 
företag hanterar, svarar på och förbättrar befintliga relationer med nuvarande kunder för att på 
så sätt uppnå en långsiktig lönsamhet. Traditionell CRM syftar enligt Mitchell, Henderson 
och Searls (2008) till att maximera värdet av ett företags kundrelationer. CRM-ansvarige 
beskriver att CRM för ICA Sverige idag handlar om att de belönar det beteendet som de vill 
ha och målet är att kunderna ska bli engagerade. ICA Sveriges arbetssätt med CRM stämmer 
bra överens med den teoretiska referensramen då CRM för ICA Sverige beskrivs innefatta alla 
interaktioner med en kund.  

För att uppnå ett effektivt traditionellt CRM-system poängterar Long et al. (2013) att många 
företag bör använda sig av en uppsättning av olika verktyg, tekniker och procedurer för att 
stödja kundrelationen. Utgångspunkten för traditionell CRM enligt Malthouse et al. (2013) är 
att företag ska hantera kundrelationerna varsamt för att maximera livstidsvärdet, vilket gynnar 
alla företag. Som empirin visar är ICA Sveriges system “Mina varor” ett exempel på hur ICA 
Sverige kan maximera livstidsvärdet med kunden genom att de försöker ge kunden 
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erbjudanden på produkter som kunden har för vana att köpa och som är relevanta för kunden 
ifråga. Detta är enligt oss ett bra exempel på hur ICA Sverige kan öka möjligheterna att 
behålla sina kunder genom att de känner sig uppmärksammade och blir erbjudna lägre pris på 
produkter som de tycker om. Wang och Feng (2012) anser att ett framgångsrikt införande av 
ett traditionellt CRM-system i företag kräver att företaget ska vara kundorienterat. Med 
utgångspunkt i intervjuerna och innehållsanalysen kan vi konstatera att ICA Sverige strävar 
efter att vara kundorienterade då webbredaktören var mycket noga med att påpeka att ICA 
Sverige alltid försöker lyssna på sina kunders behov och krav. Vår innehållsanalys visar dock 
att det finns en problematik med hänsyn till den kundkritik som råder på ICA Sveriges 
officiella Facebook-sida. Denna kundkritik handlar om att ICA-handlarna är egna företagare 
och bland annat bestämmer över sitt eget sortiment som inte ICA Sverige centralt kan 
påverka. Vi kan se att detta skapar problem för ICA Sverige i form av ett ökat antal missnöjda 
kunder på den officiella Facebook-sidan. Därför kan det ifrågasättas hur kundorienterade ICA 
Sverige egentligen är gällande denna fråga. Vi har sett svar genom innehållsanalysen från 
ICA Sverige på kundfrågor där ICA Sverige centralt utger sig för att ibland inte stå bakom 
vissa ICA-handlares beslut gällande deras val av produktsortiment. Ett exempel på ett sådant 
svar har tagits upp om gåslever i empirin. I svaren har ICA Sverige också informerat att de 
inte har rätt att tvinga ICA-handlarna i fråga om att ta bort dessa produkter utan endast ge dem 
rekommendationer. Vi har kunnat se med hjälp av innehållsanalysen att detta ifrågasätts hos 
många ICA-kunder idag och väcker stor irritation som förmedlas på ICA Sveriges officiella 
Facebook-sida. Kontentan har blivit att ICA Sveriges varumärke som ett och samma 
varumärke har ifrågasatts hos många av kunderna.  

Osarenkhoe och Bennani (2007) poängterar att företag som lyssnar och anpassar sig till 
preferenser från enskilda kunder har en högre benägenhet att behålla kunderna och göra dem 
lojala. Att lyssna och anpassa utbud utefter kunders preferenser och åsikter kan vara svårt för 
ICA Sverige idag eftersom mycket av kundkritiken handlar om varor som enskilda ICA-
handlare väljer att inte ta bort ifrån sitt sortiment. Vi har dock blivit informerade om att deras 
arbetssätt ser ut på detta sätt och det är inget ICA Sverige har planer att ändra i 
nuläget.  Hansson, Wrangmo och Solberg-Søilen (2013) menar att många kunder är angelägna 
om att skriva klagomål till företag på deras Facebook-sidor när de är missnöjda med en 
produkt. Denna typ av negativ och offentlig återkoppling kan skada ett företags rykte och 
image. Med utgångspunkt i Hansson, Wrangmo och Solberg-Søilens (2013) teori ovan kan 
kundkritiken som vi har granskat på ICA Sveriges officiella Facebook-sida komma att 
påverka ICA Sveriges image och rykte negativt framöver. 

5.3 Sociala medier 
Markova och Petkovska-Mirčevska (2013) anser att vinnarna under de kommande 10-15 åren 
kommer att vara företag som använder sociala medier för att bli bra på att lyssna på sina 
kunder. Ang (2011) poängterar att företag inte bör fastna i gamla vanor gällande hur de har 
arbetat förr, utan företag bör vara villiga att utveckla sin marknadsföring genom att utnyttja de 
tekniker som sociala medier bidrar med. ICA Sverige har använt sociala medier sedan några 
år tillbaka för att kommunicera med sina kunder. Med hjälp av sociala medier anser Sashi 
(2012) att företag kan skapa kundrelationer med både befintliga och nya kunder. Detta 
bekräftas även av webbredaktören som berättar att ICA Sverige enkelt kan nå både potentiella 
kunder och befintliga kunder genom sociala medier. Nadeem (2012) anser det är viktigt att 
företag fokuserar på att utveckla kampanjer inom sociala medier så som erbjudanden och 
rabatter som uppfyller specifika kundbehov, detta motiverar kunderna att agera och kommer 
på sikt att öka kundlojaliteten. Webbredaktören berättar att kunderna blir medvetna om 
veckans erbjudanden i samband med att veckans Tv-reklam publiceras på den officiella 
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Facebook-sidan. Hon berättar även att de ibland kan publicera erbjudanden som tillhör 
lojalitetsprogrammet som till exempel rabatter på resor. Innehållsanalysen har dock inte visat 
att ICA Sverige publicerade erbjudanden eller rabatter på den officiella Facebook-sidan under 
granskningsperioden. Med utgångspunkt i Nadeem (2012) ovan skulle ICA Sverige kunna 
öka kundlojaliteten genom att publicera erbjudanden och rabatter oftare på den officiella 
Facebook-sidan. Sociala medier handlar också om delaktighet och dialog samt att använda sig 
av kreativa sätt för att fånga kunders engagemang (Nadeem 2012). Webbredaktören berättar 
att ICA Sverige försöker att underhålla kunderna på Facebook genom att bland annat 
publicera recept som skapar matinspiration. Innehållsanalysen har visat att till exempel 
bakrecept ger större respons från kunderna än matrecept.  

Ahuja och Medury (2011) menar att företag kan använda sig av kommentarer och respons i 
samband med kampanjer från kunder inom sociala medier för att få en förståelse för 
kundernas synpunkter och på så sätt också mäta effektiviteten i kampanjer. Med 
varumärkessidor kan kunder själva besluta om de gillar en sida eller inte poängterar 
Beauchampu och Bednarz (2013). Henschen (2012) anser att det bästa sättet för företag att 
lära känna sina kunder på genom sociala medier är att få dem att ”gilla” och ”följa” företaget. 
ICA Sverige mäter respons på publicerade inlägg genom antalet kommentarer och antalet 
likes de får. Webbredaktören påpekar dock att det är svårt att veta vilken typ av kundrespons 
som de kommer att få. Vi har kunnat se i samband med innehållsanalysen att ICA Sverige 
även publicerar inlägg om ämnen som är aktuella per dagens datum, så som inlägg gällande 
sportevenemang i syfte om att engagera kunderna. Gällande denna typ av inlägg har vi kunnat 
se ett ökat kundengagemang i form av kommentarer och likes ifrån kunderna. Slutsatsen kan 
dras att vissa evenemang verkar skapa större kundengagemang än andra, varav 
sportevenemang skapade störst kundengagemang under vår granskningsperiod. 

Om företag är osäkra på vad kunderna värderar, anser Heller-Baird och Parasnis (2011) att det 
bästa sättet att ta reda på det är att fråga dem. Vi kan även genom innehållsanalysen se att ICA 
Sverige emellanåt publicerar inlägg där de till exempel frågar kunderna vilken typ av 
matingrediens de föredrar före en annan med mera. Under intervjun med webbredaktören var 
det tydligt att ICA Sverige är medvetna om när och hur de ska kommunicera med sina kunder 
för att öka sina chanser för att få största möjliga respons även om det inte går att kontrollera 
fullt ut. På fredagseftermiddagarna berättar webbredaktören till exempel att bakrecept ger 
större genomslag än matrecept vilket vi har kunnat se i innehållsanalysen. Webbredaktören 
menar att det hela egentligen handlar om timing. Med utgångspunkt i intervjun med 
webbredaktören och i innehållsanalysen kan slutsatsen dras att timing påverkar graden av 
kundengagemang.  

Clark och Melancon (2013) poängterar att sociala medier ger kunderna en möjlighet att få 
uttrycka sin åsikt vilket är omöjligt för marknadsförare att ignorera. Det är dock nödvändigt 
att företag investerar i sociala medier så att kunder kan dela information och uttrycka sina 
åsikter, på så sätt fyller sociala medier sin funktion som ett verktyg för att skapa värde. 
Webbredaktören instämmer och berättar att de är tillgängliga på den officiella Facebook-sidan 
för att bemöta sina kunders åsikter. Innehållsanalysen visade att ICA Sverige under 
granskningsperioden besvarade alla kundinläggen som inkom.  

Enligt Parke (2012) bör företag i ett första försök nå ut till sina kunder för att identifiera de 
nyckelfrågor som påverkar att kundtillfredsställelsen blir lägre. Kundfrågor bör prioriteras och 
företag måste ta initiativ till att söka lösningar med en positiv attityd samt vara villiga att ha 
en tät kontakt med kunden. Segbers (2010) menar att företag bör börja lyssna på sina kunder 
inom sociala medier, det vill säga, läsa vad som skrivs och sägs om företaget. 
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Webbredaktören själv menar att ICA Sveriges mål är att läsa och besvara alla kundfrågor och 
bemöta kunderna på ett så trevligt sätt som möjligt. När vi har granskat ICA Sveriges respons 
på kunders inlägg på den officiella Facebook-sidan kan vi fastställa att attityden i svaren är 
trevliga och tillmötesgående. Vi ser dock en problematik vilket diskuterades under intervjun 
med webbredaktören, nämligen att kunderna har en förmåga att inte se vilken typ av fråga 
som tidigare har ställts och ställer därför samma fråga igen. Detta resulterar sedan i att ICA 
Sverige får kritik för att svaren är enformiga och kopierade, exempel på kundinlägg gällande 
detta har tagits upp i empirin.  

Webbredaktören berättar att det är svårt att komma med personliga och unika svar när samma 
fråga har ställts flera gånger och dessutom kräver kunderna att frågorna ska besvaras snabbt. 
Webbredaktören är dock noga med att understryka att även om många kunder ställer frågor av 
samma karaktär kan kunder vara ute efter olika typer av information. Det måste ICA Sverige 
vara uppmärksamma på och hon menar att det gäller att inte missa de där extrafrågorna. Vår 
innehållsanalys visar att det finns ett behov hos ICA Sveriges kunder att idag uttrycka sina 
åsikter för ICA Sverige särskilt när det gäller innehållet i produkter.  

Champoux, Durgee och McGlynn (2012) hävdar att det är nödvändigt att företag kan vidta 
snabba åtgärder på Facebook för att minimera ryktesspridning snarare än att spendera timmar 
på att debattera olika strategier. I stället för att spendera tid på att besvara alla kundinlägg som 
berör samma fråga skulle ICA Sverige kunna publicera ett utförligt inlägg som pekar på deras 
medvetenhet gällande kundkritiken i fråga, där frågan också besvaras i inlägget. På detta sätt 
vidtar ICA Sverige snabba åtgärder och sparar tid.  

Ahuja och Medury (2011) anser att det är viktigt för företag att förstå vad kunderna faktiskt 
säger när de försöker att interagera med dem. Att ICA Sverige läser och svarar på kunders 
kritik har vi kunnat se med hjälp av innehållsanalysen men vad de gör med den kundkritik de 
får är oklart. I många av Facebook-inläggen hänvisas kunderna till den enskilda ICA-
handlaren för att framföra kritiken, detta gäller även om kunderna inkommer med positiv 
kritik om en specifik ICA-handlare. Generellt sätt hänvisas kunden alltid till den enskilda 
ICA-handlaren och denna kritik följs inte upp centralt. Om kritiken däremot gäller en specifik 
produkt i ICA Sveriges egna sortiment framförs åsikterna för respektive avdelning. 
Webbredaktören påpekar dock att det krävs mycket klagomål från många kunder för att 
frågan gällande om en produkt ska bytas ut, ändras eller tas bort ska uppmärksammas centralt. 
Med hjälp av innehållsanalysen fann vi att många kunder beskrev i sina inlägg till ICA 
Sverige att de betraktar ICA Sverige som ett och samma varumärke och i och med ICA-
handlarnas fria val, ifrågasätts ICA Sveriges varumärke hos kunderna. 

Företag som väljer att vara aktiva inom sociala medier är enligt Clark och Melnacon (2013) 
ofta rädda för att bemöta negativ kritik som skrivs om dem, vilket resulterar i en förlust av 
kontroll över företagets image. Med utgångspunkt i vår innehållsanalys anser vi att ovan 
resonemang inte stämmer överens med ICA Sveriges resonemang. Vi kan konstatera att ICA 
Sverige inte är rädda för att bemöta negativ kritik då vår innehållsanalys och intervju har 
pekat på detta. Webbredaktören berättar att när det gäller hur kritiken kan komma att påverka 
ICA Sveriges image, tror ICA Sverige handlar mycket om hur de bemöter kundkritiken i 
fråga. Ett svar kan ges på många olika sätt men webbredaktören påpekar att det är viktigt att 
visa att de lyssnar på sina kunder. Hon berättar att det är viktigt att ICA Sverige hela tiden är 
där och svarar, för om de inte gör det kan kunderna uppleva att ICA Sverige inte bryr sig och 
tar ansvar. Genom innehållsanalysen kan vi konstatera att ICA Sverige svarade på alla inlägg 
under granskningsperioden. Innehållsanalysen visar också att kunderna utgår och agerar 
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utefter hur och vad ICA Sverige svarar, därför är det av stor relevans att ICA Sverige kommer 
med genomtänkta svar.  

Chandler, Coleman och Gu (2013) menar att det är rekommenderat att alla företag utvecklar 
en väldefinierad sociala mediersstrategi med mätbara mål. ICA Sverige använder sig idag av 
en sociala mediersstrategi men gällande hur den ser ut kan webbredaktören inte dela med sig 
av. Däremot tillägger hon att de i nuläget försöker se över den sociala mediersstrategin rent 
generellt och i samband med detta kommer ICA Sveriges mål för den officiella Facebook-
sidan beröras.  

5.4 Facebook 
Facebook är enligt Walaski (2013) den enklaste plattformen att starta med för företag som 
ännu inte har provat sociala medier för att sedan gå vidare med Twitter. ICA Sverige har 
provat att använda både Facebook och Twitter för att kommunicera med sina kunder men har 
valt att endast använda Facebook som socialt forum.  
 
På Facebook finns både positiv och negativ information om företag därför är det viktigt för 
företag att hantera sin Facebook-sida för att på bästa sätt skapa kundrelationer (Hansson, 
Wrangmo & Solberg- Søilen (2013). Webbredaktören och innehållsanalysen bekräftar att det 
både finns negativa och positiva inlägg från kunder på ICA Sveriges officiella Facebook-sida. 
Webbredaktören konstaterar att kunderna generellt sätt uttrycker sig för att vara mer 
missnöjda än nöjda på den officiella Facebook-sidan. Detta kan vi också bekräfta genom vår 
innehållsanalys under vår granskningsperiod.  

En stor fördel med att använda Facebook som ett marknadsföringsverktyg poängterar 
Hansson, Wrangmo och Solberg-Søilen (2013) är kundens förmåga att kommunicera med 
företaget om hans eller hennes egna åsikter och behov. Idag används ICA Sveriges officiella 
Facebook-sida som ett forum för kunder men också för att sprida ICA Sveriges TV- 
reklamfilmer som har kommit att bli mycket populära. Webbredaktören bekräftar Hansson, 
Wrangmo och Solberg-Søilen (2013) påstående genom att berätta att en fördel med att ha en 
Facebook-sida är att ICA Sverige är där kunderna finns. Hon menar att det är ett effektivt sätt 
att kommunicera med sina kunder och få ta del av kundernas åsikter och behov. 
Webbredaktören tillägger att det även är lätt att få snabb spridning på inlägg som de 
publicerar. Greenberg (2010) hävdar att SCRM ger stor möjlighet till djup kundinsikt kring 
varför kunden gör något, vilket företag sedan kan utnyttja. Det är också viktigt att företag tar 
till vara på den kunskap som kunder har om deras produkter och tjänster då detta är väldigt 
lätt för företag att spåra på grund av en ökad vilja hos kunder att samtala öppet om företag 
inom sociala medier. Webbredaktören pekar på att ICA Sverige är medvetna om den 
kundinsikt som sociala medier kan leda till. Något webbredaktören ser som positivt med att 
finnas på Facebook är att kunderna säger vad de tycker och tänker samt kommer med 
önskemål. Detta är positivt eftersom ICA Sverige är noga med att poängtera att de lyssnar på 
sina kunder. Vår innehållsanalys bekräftar att ICA Sverige är medvetna om den kundkritik 
som inkommer eftersom de besvarar alla kundinlägg.  

Dock visar innehållsanalysen att ICA Sverige inte kan vidta åtgärder utefter alla kunders 
behov, till exempel när det gäller kritiken kring ICA-handlarnas fria val om produktsortiment. 
Champoux, Dugree och McGlynn (2012) poängterar att det nästan är omöjligt för ett företag 
att förutse vilket budskap en individ kan komma att publicera om företaget på Facebook, 
däremot anser de att företag kan förbereda sig genom att skapa en formell process för när 
rykten sprids genom sociala medier. Webbredaktören styrker ovanstående genom att berätta 
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att de aldrig kan förutspå vad som ska hända och att detta ofta leder till en kontrollförlust för 
ICA Sverige. Webbredaktören berättar också att det är medvetna om att vissa ämnen alltid tas 
upp med jämna mellanrum och på så sätt kan de förbereda sig. ICA Sverige har dock ingen 
formell process för att bemöta och besvara kundklagomål på Facebook utan webbredaktören 
berättar att de har som mål att bemöta kunderna på ett så trevligt sätt som möjligt. Hur ICA 
Sverige hanterar kriser beror på hur krisen ser ut och hur allvarlig den är påpekar 
webbredaktören. Slutsatsen kan dras att ICA Sverige skulle kunna förbereda sig bättre inför 
när rykten sprids genom sociala medier, genom att skapa formell process för att bemöta och 
hantera kundklagomål. 

Det finns människor som bara engagerar sig i ett företags Facebook-sida för att få tillgång till 
företagets kommentarsfält och på så sätt uttrycka sina negativa yttranden poängterar Hansson, 
Wrangmo och Solberg- Søilen (2013). Bästa sättet för företag att hantera dessa negativa 
kommentarer är att låta de vara kvar samt att försöka besvara de på bästa möjliga sätt för att 
visa kunden att företaget tar klagomål på allvar (Hansson, Wrangmo & Solberg- Søilen 
(2013). Xia (2013) menar att, om företag lyssnar, accepterar, är öppna och mottagliga för det 
kunderna kommunicerar skapas respekt gentemot företaget. Om ett företag istället vägrar att 
lyssna på sina kunder och agerar defensivt signalerar företaget arrogans och bristande respekt 
för kunderna. Webbredaktören berättar att de alltid är noga med att besvara alla kundinlägg. 
På den officiella Facebook-sidan förbehåller ICA Sverige sig rätten att ta bort kommentarer 
med kommersiell innebörd och hänvisningar till enskilda produkter. Detta är inget som vi har 
kunnat kontrollera med hjälp av innehållsanalysen men de inlägg som vi har granskat som 
varit av mycket negativ karaktär har inte tagits bort ifrån den officiella Facebook-sidan. 
Slutsatsen kan med hjälp av Hansson, Wrangmo och Solberg- Søilens (2013) teori ovan dras 
att ICA Sverige hanterar de negativa kundinläggen på ett bra sätt genom att låta de vara kvar.  

5.5 Word of mouth inom sociala medier  
Weinberg och Berger (2011) menar att det är allmänt känt att kunder som är Facebook-
användare kan påverka andra kunder. Greenberg (2010) hävdar att word of mouth ger det 
största inflytandet på andra kunder. Eftersom många kunder lägger stor vikt vid vad andra 
kunder har för erfarenheter av en viss produkt poängterar Hansson, Wrangmo och Solberg-
Søilen (2013) att det finns en risk att kunderna kommer att påverkas av opålitliga användare 
inom sociala medier. Webbredaktören styrker ovan genom att också påstå att det är en 
problematik med att finnas inom sociala medier eftersom word of mouth ofta är bortom ICA 
Sveriges kontroll. När det handlar om word of mouth inom sociala medier påpekar 
webbredaktören att ICA Sverige alltid måste ha torrt på fötterna. Hon utvecklar det vidare 
genom att berätta att de åtminstone måste ha koll på sina egna varor och kunna förklara varför 
de gör som de gör. Det påpekar hon att hon vet att ICA Sverige har, så länge som de arbetar 
på detta sätt tror inte webbredaktören att de behöver vara rädda för word of mouth. Slutsatsen 
som kan dras är att ICA Sverige verkar vara insatta och medvetna om word of mouth och dess 
risker. Hansson, Wrangmo och Solberg-Søilen (2013) poängterar att det inte bara finns risker 
med word of mouth, utan idag använder företag word of mouth för att påverka konsumenterna 
att göra inköp, främst genom sina produktrelaterade sidor på exempelvis Facebook. 
Webbredaktören styrker även ovan då hon berättar att de även använder den officiella 
Facebook-sidan för spridning av till exempel veckans Tv-reklam, recept och 
nyhetslanseringar. 
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5.6 SCRM 
Alt och Reinhold (2011) anser att den sociala webben utgör en ytterligare interaktionskanal ur 
den kommunikativa CRM-vinkeln. Greenberg (2010) poängterar vikten av att företag numera 
måste vara insatta i kunders konversationer om företagen och relevanta frågor eftersom andra 
kunder agerar på dessa konversationer vilket påverkar alla företag i stor utsträckning. Cvijikj, 
Michahelles och Florian (2013) menar att företag kan öka kundtillfredsställelsen genom att 
titta närmare på kunders feedback eller genom att granska konversationer om dem inom 
sociala medier. McKendrick (2011) anser att företag kan förbättra servicen om de bevakar 
kunders konversationer om dem. Webbredaktören berättar att de är insatta i kunders 
diskussioner om dem inom sociala medier och dessutom använder ICA Sverige verktyg för att 
bevaka diskussioner om dem. 

Askool och Nakata (2011) menar att SCRM idag inte utnyttjas fullt ut av företag som ett 
värdeskapande verktyg för att förbättra kundrelationerna. De poängterar att det inte finns 
någon klar definition av begreppet SCRM men huvudsyftet är att engagera kunden i att 
kommunicera med företaget som skapar fördelaktigt värde i en betrodd och transparent 
företagsmiljö. Webbredaktören bekräftar Askool och Nakatas (2011) påstående genom att 
berätta att de inte använder sig av CRM genom sociala medier särskilt mycket. Det enda som 
är kopplat till CRM som webbredaktören anser att de använder sig av, är de reklamfilmer och 
tillhörande veckoerbjudanden som de publicerar på den officiella Facebook-sidan. De lyfter 
även ibland fram sådant som kunder kan få ta del av genom ICA Sveriges lojalitetsprogram, 
till exempel rabatt på resor och nöjen. När det gäller kommunikationen till kunderna berättar 
webbredaktören att de inte har utgått så mycket från CRM eftersom de på den officiella 
Facebook-sidan inte kan se vilka besökarna är och inte heller på ica.se, därför blir inte 
budskapen personliga. Det krävs till exempel att kunden loggar in på ica.se för att kunden ska 
kunna identifieras. Med stöd i vår teoretiska referensram vill vi lyfta fram att grunden i 
SCRM är att företags budskap inte blir av personlig karaktär eller skräddarsydda utan genom 
sociala medier når budskapen automatiskt en bred publik.  

Greenberg (2010) diskuterar uppkomsten av den sociala kunden vilket han beskriver som en 
individ som förväntar sig information som ska vara tillgänglig utefter dennes efterfråga. 
Greenberg (2010) beskriver också den sociala kunden som aktiv inom sociala medier och vid 
klagomål och missnöje går det fort att få med sig omgivningen att samtycka. SCRM kan  
enligt Dutot (2013) ge strategier för att hantera och mäta hur den sociala kunden uppträder 
inom sociala medier för att interagera med ett företag. Med utgångspunkt i intervjun med 
webbredaktören och innehållsanalysen kan vi konstatera att ICA Sverige har uppmärksammat 
den sociala kunden och är medvetna om att kunder idag ställer andra krav än innan 
användandet av sociala medier. Till exempel uppmärksammar ICA Sverige att de bör vara 
aktiva inom sociala medier och att de försöker sträva efter att tillmötesgå och uppfylla 
behoven hos denna typ av kunder inom sociala medier.  

Med utgångspunkt i Askool och Nakatas (2011) påstående och Greenberg (2010) som menar 
att CRM har gått från en strategi som endast var inriktad på kundtransaktioner till en strategi 
om skapandet av både kundtransaktioner och kundinteraktioner, anser inte vi att ICA 
Sverige är medvetna om att de faktiskt tillämpar SCRM. Empirin bekräftar att ICA Sverige 
tillämpar SCRM. Detta grundar vi på ICA Sverige har en aktiv Facebook-sida och med hjälp 
av granskningsverktyg observerar de vad kunder skriver om dem inom sociala medier.  De är 
också noga med att bemöta kundernas kritik och klagomål och de använder sig av sociala 
medier för att sprida bland annat Tv-reklam, nyhetslanseringar och andra budskap.  
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Att ICA Sverige inte använder sig av någon formell process som den teoretiska referensramen 
visar på är viktigt för företag att ha, kan leda till problem för ICA Sverige i framtiden. Vi 
anser att ICA Sveriges omedvetenhet gällande deras SCRM arbete kan resultera i att ICA 
Sverige går miste om värdefull kundinformation, råd och tips kring hur de kan förbättra sitt 
arbetssätt och bemöta sina kunder på. 

5.7 Diskussion om analysmodellen 
Vi kan sammanfatta ovan genom att påstå att ICA Sverige fokuserar på att skapa långvariga 
kundrelationer idag. De använder sig olika marknadsföringsverktyg för att kommunicera med 
kunderna, där CRM-verktyg spelar en viktig roll. ICA Sverige är medvetna om att det är 
viktigt att vara aktiva inom sociala medier eftersom det är där majoriteten av alla kunder finns 
idag. Trots att ICA Sverige tillämpar många av de SCRM strategier som tidigare forskning 
pekar på är viktiga, är ICA Sverige inte är medvetna om att de arbetar med SCRM genom 
deras officiella Facebook-sida. Denna omedvetenhet kan leda till att ICA Sverige går miste 
om värdefulla fördelar med SCRM och strategier.  
 
Vi vill föra en diskussion kring det sista steget i vår analysmodell som behandlar 
problemhantering av ryktesspridning inom Facebook som grundar sig på Champoux, Durgee 
och McGlynns (2012) teori. Eftersom ICA Sverige idag inte har någon formell process för 
problemhantering av ryktesspridning inom Facebook vill jämföra vårt empiriska resultat med 
denna sjustegsmetod.  

Det första steget enligt Champoux, Durgee och McGlynn (2012) innebär att företag bör ha ett 
förberett team av flera personer som snabbt kan agera, detta uppfyller ICA Sverige till viss 
del. Vi anser dock inte att vi kan hävda att ICA Sverige har ett förberett team av flera personer 
redo med tanke på att webbredaktören är den person som i huvudsak besvarar alla 
kundinläggen. Vid behov berättar webbredaktören att hon tar hjälp av andra 
webbredaktörskollegor, men ett förberett team bestående av flera personer finns inte redo hos 
ICA Sverige att agera. Det andra steget innebär att företag bör ha koll på vad som skrivs om 
dem på Internet genom att använda spårningsverktyg, på detta sätt blir det lätt att agera på 
negativa inlägg. Webbredaktören bekräftar att de använder verktyg som hjälper de att 
observera vad som skrivs om dem. Det tredje steget innebär att företag bör agera snabbt, ju 
längre tid det tar för företag att vidta åtgärder, desto längre kommer listan hinna bli med 
upprörda kundinlägg. Det är enligt Champoux, Durgee och McGlynn (2012) nödvändigt att 
företag kan vidta snabba åtgärder, snarare än att spendera timmar på att debattera olika 
strategier. ICA Sverige är snabba med att besvara kundinlägg på den officiella Facebook-
sidan, men i och med att de flesta kundinläggen innehåller klagomål gällande olika ICA-
handlares sortiment är det svårt för ICA Sverige att agera på klagomål gällande detta när ICA 
Sverige själva uttrycker sig för att inte kunna påverka ICA-handlarnas val av sortiment. 

Det fjärde steget innebär att företag ser till att ha en pågående dialog med sina kunder, i 
kristider måste företag använda Facebook för att delta i konversationer och tala med en röst 
som matchar företagets värderingar. Vi kan genom vår innehållsanalys se att ICA Sverige 
aktivt kommunicerar med sina kunder på eget initiativ men att de också besvarar den 
kundkritik som inkommer. Champoux, Durgee och McGlynn (2012) anser att företag i det 
femte steget bör be om ursäkt och ta ansvar, även om företaget inte är direkt ansvarigt för det 
som har hänt. Genom vår innehållsanalys kan vi konstatera att vi inte har sett några 
kundinlägg där ICA Sverige har bett om ursäkt, däremot har vi sett att ICA Sverige har 
beklagat om en kund till exempel har fått ett dåligt bemötande i en specifik ICA-butik. 
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Sjätte steget innefattar att företag åtgärdar situationen samt att de använder Facebook som en 
mötesplats för att kommunicera och lära sig hur de löser kriser som sker på Facebook samt 
hanterar dem på bästa sätt för att minimera risken att de sker igen. Gällande det sjätte steget är 
det svårt för oss att avgöra om ICA Sverige åtgärdar de situationer som kundkritiken tar upp 
på den officiella Facebook-sidan under granskningsperioden.  

Å ena sidan vill vi påstå att ICA Sverige försöker åtgärda sådana situationer som berör rena 
kundtjänstfrågor, reklamationer och liknande genom att de för vidare kunden i sitt svar, till 
kundtjänst för vidare åtgärder där. Å andra sidan när det gäller övriga kundinläggen under 
granskningsperioden vilka till största del berörde kritik gentemot de fria handlarskapet som 
råder inom ICA Sverige kan vi konstatera utefter de svar som ICA Sverige har gett kunder, att 
ICA Sverige inte kan åtgärda denna situation. Detta beror på ICA-handlarnas frihet att själva 
bestämma över sitt sortiment, vilket är något som enligt webbredaktören är centralt avtalat 
inom ICA Sverige. Vi anser att det är svårt att förändra och åtgärda denna typ av missnöje hos 
kunderna och dessutom visar innehållsanalysen att många kunder i samband med detta 
ifrågasätter ICA Sveriges varumärke. Det sjunde och sista steget består i att företag bör gå 
vidare och ta lärdom av sina misstag. Det är inte något vi har kunnat mäta genom vår 
innehållsanalys och heller inte någon information som vi har fått ta del av under intervjuerna. 

Således kan vi konstatera att ICA Sverige uppfyller många av de kriterier som tas upp i vår 
teoretiska analysmodell och många av de arbetssätt som tas upp i tidigare forskning arbetar 
ICA Sverige med idag. Vi ser dock en lucka i den teoretiska referensramen och i vår 
teoretiska analysmodell när det gäller hur företag ska hantera ryktesspridning på Facebook. 
De strategier och arbetssätt som tas upp i den teoretiska referensramen samt i den teoretiska 
analysmodellen anser vi endast går att tillämpa på mindre problem. Till exempel den 
teoretiska analysmodellen går att tillämpa på problem då kunder exempelvis har enklare 
frågor kring sortiment, öppetider och kundtjänstfrågor. När det kommer till större företags 
problem anser vi att det saknas instruktioner i den teoretiska referensramen och 
analysmodellen om hur företag ska gå tillväga för att hantera större problem som förmedlas 
på Facebook. Det vi menar är att ett sista steg i en lösning inte alltid är att lösa problemet och 
gå vidare eftersom problemet kan vara såpass komplext och stort att det inte är så enkelt att 
lösa. Vi skulle därför vilja addera två stycken steg i vår teoretiska analysmodell till de sju 
stegen gällande problemhantering av ryktesspridning på Facebook.  
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5.8 Uppdatering av analysmodellen 
Det första steget vi skulle vilja addera är att företag bör bedöma kundkritikens storlek och 
avgöra hur allvarlig kundkritiken är gentemot företaget i fråga. På så sätt kan företag fastställa 
hur stor risken är att de påverkar företagets image och rykte. Det andra steget vi skulle vilja 
addera är att företaget för vidare kritiken högre upp i verksamheten för bedömning av 
eventuell förändring. Vi har nedan lagt till de två stegen till dessa sju steg, se kursivmarkerad 
text.  
 
Vi anser att den teoretiska analysmodellen går att applicera på alla företag oavsett bransch 
som har en Facebook-sida och använder den aktivt. Analysmodellen kan ses som en 
fingervisning för företag att förstå hur de olika koncepten, kundrelationer, CRM, sociala 
medier och SCRM hänger ihop. Detta skulle kunna skapa en större förståelse hos företag 
gällande hur kundrelationer skapas och vårdas. När det gäller problemhantering av 
ryktesspridning på Facebook vill vi poängtera att varje företag är unikt och likaså kritiken. 
Kundkritik kan se ut på många olika sätt och vara av olika proportioner. Det vi menar är att en 
sort kundkritik kan vara mer allvarlig hos ett företag i en viss typ av bransch medan samma 
kundkritik kan vara mindre allvarlig hos ett annat företag i en annan bransch. Vi bedömer 
därför att den teoretiska analysmodellen bör anpassas utefter kundkritikens storlek och allvar 
samt beroende på vilken bransch företaget befinner sig i. Om kundkritiken är av mindre 
allvarlig karaktär kan de två steg vi nyss lagt till uteslutas medan de två stegen bör inkluderas 
vid större och allvarligare problem.  
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 Teoretisk analysmodell, figur 2 
Utvecklad av Olivia Holén och Caroline Strömberg (2014) 
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FÖRDELAR: 

• Effektivt 
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• Kunder kan uttrycka sin åsikt 
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• Kunderna driver samtalet ! 
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NACKDELAR: 
• Snabb ryktesspridning 
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1. Ha ett team som snabbt kan agera 
2. Håll koll på vad som skrivs om företaget via sociala medier 
3. Agera snabbt 
4. Lyssna på kunderna och ha en pågående dialog via sociala medier 
5. Be om ursäkt och ta ansvar 
(6. Bedöma kritikens storlek, framtida konsekvenser och allvar) 
(7. Bedöma om en förändring på högre nivå kan göras) 
8. Åtgärda situationen 
9. Gå vidare och ta lärdom av misstaget 
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6. Slutsats 
I detta kapitel redovisas studiens slutsatser genom att besvara de forskningsfrågor som 
ställdes vid studiens början, teoretiska bidrag, praktiska implikationer samt förslag på vidare 
forskning inom ämnet. 

6.1 Forskningsfrågor och syfte  
Genom att vi har besvarat nedan tre forskningsfrågor anser vi att vårt syfte är besvarat. 
Syftet med studien var att få ökad förståelse för SCRM genom att studera ett företags 
nuvarande arbetssätt med SCRM för att skapa kundrelationer med hjälp av sin Facebook-sida. 
Vi utgick ifrån ICA Sverige i studien.  
 
Vår studie visar att ICA Sverige aktivt arbetar med SCRM idag för att skapa kundrelationer 
utan att vara medvetna om det. Detta grundar vi på att ICA Sverige är tillgängliga alla 
vardagar på sin Facebook-sida samt tillämpar snabbsvarshantering av kundinlägg. De är också 
noga med att bemöta kundernas kritik och klagomål och de använder sig av Facebook för att 
sprida bland annat Tv-reklam, nyhetslanseringar och andra budskap. Studien visar att ICA 
Sverige tillämpar många av arbetssätten inom SCRM som den teoretiska referensramen 
belyser men den största skillnaden är att ICA Sverige inte har någon formell process för 
problemhantering av ryktesspridning på Facebook. Att ha en formell process för 
problemhantering av ryktesspridning på Facebook är något vår teoretiska referensram pekar 
på är viktigt och är något ICA Sverige borde införa. För att skapa djupare förståelse för hur 
ICA Sverige arbetar med SCRM besvaras forskningsfrågorna nedan.  
 
Gällade begreppet SCRM kan vi utifrån vår studie, dra slutsatsen om att det verkar vara ett 
delvis okänt begrepp än idag. Studien bekräftar tidigare forskning gällande att det är viktigt att 
företag är aktiva inom sociala medier och bemöter sina kunder där för att minimera risken för 
ryktesspridning i form av negativ word of mouth. Studien styrker tidigare forskning om att 
kunder är angelägna om att skriva klagomål till företag på deras Facebook-sidor när de är 
missnöjda med något. Denna typ av negativ och offentlig återkoppling kan skada varumärket.  
Studien bekräftar även tidigare forskning gällande att kunder förväntar sig snabb respons ifrån 
företaget samt vid klagomål och missnöje går det fort att få med sig andra kunder att 
samtycka.  
 
Hur använder företaget sig av sin Facebook-sida för att skapa kundengagemang? 
 
ICA Sverige använder sin officiella Facebook-sidan idag för att nå ut till både potentiella och 
befintliga kunder. Facebook-sidan används som ett forum för kunder där de lätt kan uttrycka 
sina åsikter och få snabb respons ifrån ICA Sverige. Deras officiella Facebook-sidan används 
också i syfte om att sprida bland annat ICA Sveriges TV-reklamfilmer vilka publiceras varje 
vecka. De publicerar även nyhetslanseringar i form av tjänster, appar och recept på deras 
officiella Facebook-sidan. ICA Sverige skapar kundrelationer genom deras officiella 
Facebook-sidan dels genom att finnas tillgängliga mellan 8-16 alla vardagar för att svara på 
kundfrågor och bemöta kundkritik. Genom att ICA Sverige publicerar inlägg om aktuella och 
spännande händelser skapar de kundengagemang. ICA Sverige försöker engagera sina kunder 
genom att publicera olika sorters inlägg som berör många olika affärsområden inom ICA 
Sverige. ICA Sverige publicerar också inlägg om händelser som är relevanta per dagens 
datum. Till exempel sportevenemang där typiska inlägg som publiceras kan innehålla 
gratulationer eller lyckoönskningar till idrottsprestationer och liknande. Andra inlägg som 
ICA Sverige också publicerar kan vara recept som är kopplade till ett specifikt tema så som 
våffeldagen och semmeldagen berättar webbredaktören.  
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I vår innehållsanalys fann vi att ICA Sverige hade publicerat 42 stycken inlägg på deras 
officiella Facebook-sidan under granskningsperioden. Antalet likes per inlägg varierar under 
denna granskningsperiod mellan 50 till 200 stycken och uppåt när det gäller publicerade 
recept och TV-reklamfilmer. Innehållsanalysen visade att sportevenemang skapade störst 
kundengagemang under granskningsperioden 17 januari till 17 mars samt att bakrecept gav 
större kundrespons i form av likes och kommentarer än matrecept. ICA Sverige är måna om 
att kommunicera med sina kunder och är noga med vad och hur de svarar sina kunder genom 
den officiella Facebook-sidan. De är dock försiktiga med att inte trötta ut sina kunder genom 
att publicera för många inlägg, i de inlägg som de själva publicerar försöker de täcka hela 
verksamheten. 
"
Hur hanterar företaget kundkritik som uppstår på deras Facebook-sida och vad gör de 
med kritiken? 
 
ICA Sverige försöker idag besvara alla kundfrågor de kan men i de fall då kundfrågorna berör 
kundtjänst eller är av personlig karaktär måste de hänvisa kunden vidare till kundtjänst. Det är 
enligt webbredaktören vanligt att kunder ser deras officiella Facebook-sidan som ett bra sätt 
att få skriva av sig på när de är nöjda eller missnöjda med ICA Sverige snarare än att ringa in 
till kundtjänst. Generellt sätt har kunderna en större förmåga att kontakta ICA Sverige när de 
är missnöjda än när de är nöjda. ICA Sverige är noga med att besvara den kundkritik som 
inkommer med långa och genomtänkta svar. ICA Sveriges bemötande är en viktig byggsten 
och deras mål är att vara trevliga och personliga i sitt bemötande med kunderna. På grund av 
tidsbristen som kan uppstå vid en kritikstorm är det dock svårt för ICA Sverige att formulera 
personliga och långa svar, det är även svårt att komma med unika svar när frågorna är av 
samma karaktär vilka de ofta är vid en kritikstorm. 
Vad ICA Sverige gör med den kritik som de får in varierar från fall till fall. I nuläget har ICA 
Sverige ingen formell process för hur de ska hantera kundkritiken. ICA Sveriges 
handlingsplan för att hantera kriser beror på hur krisen ser ut och hur allvarlig den. Om 
kritiken till exempel berör en enskild ICA-handlare hänvisas kunden i första hand att själv 
framföra detta för den enskilda ICA-handlaren. Om detta inte hjälper eller om kunden inte vill 
ta kontakt med butiken i fråga så kan kundtjänst ta kontakt med den enskilda ICA-handlaren 
för att framföra kritiken.  
 
Hur tror företaget att kundkritiken som uppkommer på deras Facebook-sida påverkar 
företagets image, rykte och varumärke? 
 
När det gäller hur kritiken kan komma att påverka ICA Sveriges image, tror webbredaktören 
handlar mycket om hur ICA Sverige bemöter kritiken i fråga. Ett svar kan ges på många olika 
sätt men ICA Sverige är medvetna om att det är ytterst viktigt att de besvarar alla kundfrågor. 
Även om många kunder ställer frågor av samma karaktär kan de vara ute efter olika typer av 
information och det måste ICA Sverige vara uppmärksamma på och det gäller att inte missa 
de där extrafrågorna. ICA Sverige anser själva att det är viktigt att de hela tiden är där och 
svarar, för om de inte gör det kan kunderna uppleva att ICA Sverige inte bryr sig och tar 
ansvar. ICA Sverige är medvetna om att de måste ha torrt på fötterna genom att de till 
exempel måste ha koll på sina egna varor och kunna förklara varför de gör som de gör vilket 
de anser själva att de har idag. Samtidigt påpekar webbredaktören att det är viktigt att ICA 
Sverige gör bra och rätt saker, så länge de agerar på detta sätt tror inte ICA Sverige att de 
behöver oroa sig för word of mouth. Webbredaktören avslutar med att berätta att det är viktigt 
att de låter kunderna få diskutera och uttrycka sina åsikter vilket är ett av syftena med att 
finnas på Facebook. 
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7. Reflektioner 

7.1 Egna reflektioner 
Det har varit intressant och lärorikt att studera begreppet SCRM genom att granska hur ett 
väletablerat företag arbetar med SCRM i praktiken. Det har varit särskilt intressant att studera 
ICA Sverige då vi själva är stamkunder. Genom studien har vi både fått några av våra egna 
uppfattningar om ICA Sverige bekräftade och vissa delar av resultatet har slagit oss med 
förvåning, särskilt ICA  Sveriges omedvetenhet gällande deras arbetssätt med SCRM. Att 
SCRM är okänt för många företag pekar tidigare forskning på men vi hade inte förväntat oss 
att ICA Sverige som spenderar både resurser och tid på att vara aktiva inom Facebook inte 
skulle veta att deras arbetssätt kallas SCRM. Vi tror att detta kan bero på att ICA Sverige inte 
tror att det går att använda CRM i sociala medier eftersom budskapet de vill förmedla inte kan 
nå endast en kund, men de ICA Sverige verkar missa är att det numera är önskvärt inom 
SCRM att nå ut till fler än en kund med ett företags budskap.  
 
Vi tror att studiens resultat skulle varit annorlunda om vi hade genomfört studien om ett år 
eller mer eftersom vi tror att ICA Sverige då hade haft en annan medvetenhet kring SCRM 
och kanske vid den tidpunkten insett att de faktiskt arbetar med SCRM på ett bra sätt. 
Något annat vi har reflekterat över är huruvida den valda tidpunkten för innehållsanalysen 
påverkade resultatet eller ej. Något som påverkade uppsatsens innehåll var att det pågick en 
kritikstorm gällande att vissa ICA-butiker saluför gåslever under vår granskningsperiod, vilket 
medförde att en del fokus av naturliga skäl lades på just gåslevern och hur den omskrevs på 
ICA Sveriges officiella Facebook-sida i vår uppsats.   
 
Vi vill poängtera att vi är ytterst tacksamma över att ICA Sverige kunde ställa upp och 
medverka i vår studie. Vi är även imponerade över hur ICA Sverige arbetar idag för att skapa 
kundrelationer, det är tydligt att de bryr sig om sina kunder och är engagerade i sina 
kundrelationer. Vi tror att de har kommit längre än många andra företag när det gäller att 
skapa kundrelationer inom sociala medier. Vi hoppas och tror att ICA Sverige kan ha nytta av 
vår studie i framtiden. 

7.2 Bidrag till forskningen 
Vi har bidragit med en teoretisk analysmodell som alla företag som är aktiva inom sociala 
medier och har en Facebook-sida kan använda för att analysera SCRM Vår analysmodell kan 
hjälpa företag att analysera hur de olika koncepten, kundrelationer, CRM, sociala medier och 
SCRM hänger ihop. Detta skulle kunna skapa en större förståelse hos företag gällande hur 
kundrelationer skapas och vårdas samt vad som kan eller bör åtgärdas i kundrelationerna.  
 
Vår studie bekräftar tidigare forskning om att SCRM än idag är ett ganska okänt begrepp där 
företag tillämpar SCRM utan att vara medvetna om det. Vår teoretiska referensram hjälpte oss 
skapa en förståelse för att kunna konstatera att ICA Sverige arbetar med SCRM idag utan att 
de är medvetna om det. Vi anser att vi har gjort ICA Sverige uppmärksamma på att dem 
faktiskt arbetar med SCRM i stor utsträckning idag genom sin officiella Facebook-sida.  Vi 
tror att detta kan öppna upp för möjligheten att ICA Sverige kan sätta sig in i SCRM på ett 
djupare plan och på så sätt bli ännu bättre på att tillämpa det. Vi anser inte att företag 
nödvändigtvis måste sätta etiketter på allt dem gör. Vi tror dock att det i vissa fall kan vara till 
ICA Sveriges fördel om de är medvetna om vilka olika koncept dem använder sig av, då en 
djupare förståelse i vad koncepten innebär kan uppnås. Vi tror att denna djupare förståelse kan 
medföra att ICA Sverige blir bättre på att dra nytta av fördelarna samt hantera nackdelarna 
med det aktuella konceptet. 
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7.3 Praktiska implikationer  
Vi har kommit fram till några generella rekommendationer som vi kan ge gällande begreppet 
SCRM utifrån vår fallstudie om ICA Sverige. För att företag ska kunna minimera risken för 
negativ word of mouth är det ytterst viktigt att de är aktiva inom sociala medier. Det är viktigt 
för företag att använda sig av Facebook i syfte om att finnas tillgängliga för sina kunder.  
Företag bör granska kundernas konversationer om dem samt lyssna och bemöta kunderna på 
ett så trevligt sätt som möjligt inom sociala medier. Det är också viktigt att företag sätter sig 
in i begreppet SCRM och dess för och nackdelar. Företag måste vara medvetna om att kunder 
har andra behov och förväntningar på företag idag samt att företag måste vara villiga att ändra 
på hur de arbetar idag och inte fastna i gamla vanor till exempel skaffa en Facebook-sida. 
Studien bekräftar slutligen tidigare forskning gällande att företag kan påverka kunders 
engagemang inom sociala medier beroende på hur aktiva företaget är inom sociala forum. 

7.4 Förslag på vidare forskning 
Denna studie har fokuserat på ICA Sveriges arbetssätt centralt. I vidare forskning skulle fokus 
kunna flyttas till ICA-handlarna själva för att få ta del av deras åsikter och tankesätt. Fokus 
skulle också kunna flyttas till kunderna själva då vidare forskning skulle kunna bestå av en 
kundundersökning om kunders påverkan gällande vad som skrivs om ICA Sverige inom 
sociala medier. Undersökning och granskning av ICA Sveriges webbsida ica.se skulle också 
kunna inkluderas i vidare forskning. 
 
En annan forskning skulle kunna vara att studera hur andra företag inom dagligvarubranschen 
arbetar i syfte om att utveckla vår analysmodell. När det gäller vidare forskning inom ICA 
Sverige anser vi att de bör forska mer om och sätta sig in i begreppet SCRM. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide SCRM 
 
1. Vad är ert syfte med att finnas på Facebook? 
 
2. Vad har ICA Sverige för mål med Facebook-sidan? 
 
3. Hur använder ICA Sverige sig av sin officiella Facebook-sida för att skapa kundrelationer? 
 
4. Vad tror ICA Sverige att kunderna förväntar sig av ICAs officiella facebook-sida? 
 
5. Hur hanterar ICA Sverige kritik som uppstår på den officiella Facebook-sidan och vad gör 
de med kritiken? 
 
6. Hur tror ICA Sverige att kritiken som uppkommer på den officiella Facebook-sidan 
påverkar ICAs image, rykte och varumärke? 
 
7. Har ni någon handlingsplan när det uppstår en kritik storm på Facebook? Finns det ett 
färdigt “team” redo att agera? Hur ser den ut?  
 
8. Vad är skillnaden på er kundtjänst och de team som sitter på Facebook? 
 
9.Vilka fördelar och nackdelar upplever ni med att finnas inom sociala medier? 
 
10. Hur ser ni på word-of-mouth genom sociala medier? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide CRM 
 
1. Vad är din huvudsakliga roll inom ICA? 
 
2. Hur länge har ni använt er av CRM-system? 
 
3. Berätta om tidningen Buffé? 
 
4. Vad innebär begreppet CRM för er? 
 
5. Är ni nöjda med det system ni använder idag? 
 
6. Vad har ni för mål med er CRM process? 
 
7. Vad upplever du vara problematiskt inom ditt affärsområde? 
 
8. Har ni märkt någon effekt av att använda er av CRM genom sociala medier, vilken? 
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Bilaga 3 
 

Innehållsanalys 
Totalt&hela&granskningsperioden&

Analysens"tidsspann" 17/1717/372014"
Antal"inlägg"totalt" 439"
Positiva"inlägg" 28"
Negativa"inlägg" 228"
Neutrala"inlägg"+"tips" 183"

Period&1&17/1516/2&
Antal"inlägg"totalt" 275"
Positiva"inlägg" 16"
Negativa"inlägg"" " 38"
Neutrala"inlägg"+"tips"" 106"
Inlägg"om"gåslever" 115"

Period&2&17/2517/3&
Antal"inlägg"totalt" 164"
Positiva"inlägg"" 12"
Negativa"inlägg" " 75"
Neutrala"inlägg"+"tips" 77"
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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