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Sammanfattning 
Som följd av den digitala och teknologiska utveckling som genomsyrat 2010-talet, har 
konkurrensen bland företag ökat, då det blivit lättare för konkurrenter att träda in på 
marknaden. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit att företag blivit mer 
motiverade att implementera olika strategier för att bygga en djupare relation till sina 
kunder, för att få dem att stanna kvar hos dem istället för att välja en konkurrent. En av 
dessa strategier som företag implementerar i allt större utsträckning är att engagera sina 
kunder. Detta handlar om att initiera ageranden från kund som går utöver transaktioner.  
 
Genom att engagera sina kunder, kan företag skapa värde tillsammans med dem, vilket i 
sin tur kan leda till förbättrade relationer och lönsamhet. Kundens engagemang kan 
dock även resultera i värdeförstörande, om det inte hanteras på rätt sätt. Detta kan 
orsaka konsekvenser i form av förlorade kunder och försämrat rykte för företaget.  
 
Syftet med vår studie är att skapa en djupare förståelse för om och hur företags arbete 
med kundengagemang kan leda till värdeskapande eller värdeförstörande. Vi vill 
undersöka om företag tar dessa olika utfall i beaktning och hur de i så fall arbetar för att 
främja värdeskapande och undvika värdeförstörande.  
 
För att undersöka detta har vi studerat hur företag inom olika branscher arbetar med att 
skapa engagemang via sociala kanaler. Detta eftersom utvecklingen på sociala kanaler 
har gått i samma takt som övrig teknik och hela tiden förändras, samt för att majoriteten 
av företag idag är aktiva på dessa. Vi har genomfört sju kvalitativa djupintervjuer med 
personer ansvariga över respektive företags sociala kanaler. Den teoretiska bakgrunden 
om Customer Relationship Management (hädanefter CRM), Social CRM (hädanefter 
SCRM), kundengagemang, gemensamt värdeskapande och gemensamt 
värdeförstörande har ställts i förhållande till det material som insamlats från 
intervjuerna. Genom detta har vi kunnat besvara studiens problemformulering: 
 
Hur skapar företag kundengagemang med hjälp av sociala kanaler? 
 
Resultatet av studien visar att företag skapar kundengagemang genom att initiera olika 
typer av interaktioner med sina kunder. I vilken utsträckning företagen skapar 
engagemang samt hur mycket de tar hjälp av sociala kanaler för att göra detta varierar 
mellan dem. Resultaten visar även att värde både kan skapas och förstöras i företagens 
arbete med kundengagemang, vilket bland annat kan bero på företagets resurser 
närvarande på sociala kanaler, ömsesidighet och felaktiga interaktioner. Företag som 
strävar efter att skapa kundengagemang med hjälp av sina sociala kanaler behöver 
därmed tänka på dessa aspekter för att främja värdeskapande och förhindra 
värdeförstörande.  
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1. Inledning 
Den här studien handlar om hur företag skapar kundengagemang. Studien använder sig 
av sociala kanaler som kontext. Valet av kontext beror på att sociala kanaler har haft 
en signifikant ökning senaste åren och år 2018 använde hela 83% av alla svenska 
internetanvändare sociala kanaler (Internetstiftelsen, 2018, s.48).  
 
1.1 Utvecklingen av sociala kanaler 
Idag används sociala kanaler av 83% av alla Sveriges internetanvändare och av dessa 
använder hela 63% dessa kanaler dagligen (Internetstiftelsen, 2018). Den dagliga 
användningen av sociala kanaler har ökat med 7 procentenheter på ett år 
(Internetstiftelsen, 2018). Utifrån denna information anser vi det intressant att titta 
närmare på sociala medier, eftersom det är något som företag dagligen behöver hantera 
för att befinna sig där deras kunder befinner sig. I denna studie kommer vi att titta 
närmare på Instagram och Facebook, eftersom det på ett enkelt och effektivt sätt 
kopplar samman företaget med deras kunder, samt är kanaler som möjliggör 
interaktioner. Enligt Internetstiftelsen (2018, s. 49) är det just Instagram och Facebook 
som är de sociala kanaler som flest personer i Sverige använder.  
 
Genom att titta på sociala kanaler ur en försäljningskontext, där det är kunden som är i 
fokus för användandet av sociala kanaler, väljer Andzulis et al. (2012, s. 308) att 
definiera sociala kanaler som: “den teknologiska komponenten för ett företags 
kommunikations-, transaktions- och relationsbyggande funktioner som utnyttjar 
nätverket av kunder för att främja value co-creation”. Genom denna definition går det 
att se att sociala kanaler är en plats för interaktioner mellan olika aktörer, där både 
information och kunskap gemensamt skapas och utbyts med en målsättning att skapa 
värde. Även Orenga- Roglá & Chalmeta’s (2016, s. 3) menar att sociala kanaler är en 
plats där skapande, delande och utbyte kan ske, samt där deltagare kan uttrycka känslor 
och åsikter om och till företag.  
 
1.2 Customer relationship management blir Social customer relationship 
management 
Customer relationship management (hädanefter CRM) handlar om att företag går från 
att ha fokus på produkter till att förflytta fokuset till kunden. Företag förflyttar fokuset i 
produktionen till att producera produkter utifrån vad kunderna efterfrågar och det 
bygger en starkare relation mellan företaget och kunden (Payne & Frow, 2005; Garrido-
Moreno & Padilla-Meléndez, 2011). Med tiden har CRM utvecklats i flera olika 
riktningar, men enligt Roth (2015) har dessa inriktningar mynnat ut i två olika 
perspektiv på CRM. Dessa två perspektiv är det teknologiska samt det organisatoriska 
perspektivet.  Roth (2015) menar att de två olika perspektiven besitter en gemensam 
nämnare, vilket är att fokuset ligger på att skapa goda kundrelationer, men det som 
skiljer dem åt är hur de väljer att arbeta för att åstadkomma dessa goda relationer. 
Khodokarami & Chan (2014, s. 29) menar att det teknologiska perspektivet ser CRM 
som ett teknologiskt hjälpmedel, som används för att öka lönsamhet eller för att samla 
in, lagra och analysera kunddata. Inom detta organisationsövergripande perspektivet, 
menar Ryales & Payne (2001, s. 3), att företag lägger stort fokus på att skapa 
kundlojalitet och kundrelationer, som när de hanteras på rätt sätt, kan förbättra 
lojaliteten och öka lönsamheten. 
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När framväxten av Webb 2.0-teknologier startade, har en ny version av CRM 
uppkommit - socialt CRM (hädanefter SCRM). Enligt Greenberg (2009, s. 8) kan man 
definiera SCRM som “en filosofi och en affärsstrategi som stöds av en teknologisk 
plattform, processer och sociala egenskaper, utformad för att engagera kunden i en 
gemensam konversation för att erbjuda ömsesidigt fördelaktigt värde i en pålitlig och 
transparent affärsmiljö”. I denna definition används kundengagemang som en central 
del, vilket är något som skiljer den från CRM. SCRM bygger på en strategi som handlar 
om att skapa engagemang mellan företag och kund, men genom att företaget för en 
gemensam dialog med kunderna för att på så sätt ta reda på vad kunder behöver och vill 
ha (Greenberg, 2009, s. 8). Detta gör man genom att erbjuda fler kontaktpunkter dem 
emellan, det handlar bland annat om sociala kanaler där företag och kund gemensamt 
kan ha en dialog för att bättre förstå varandra (Orenga-Roglá & Chalmeta, 2016, s. 3). 
Sociala kanaler kan exempelvis vara hemsidor, appar eller företagsprofiler på Instagram 
och Facebook. Företag har länge frågat sina kunder om information gällande deras 
produkter eller tjänster, men i och med framväxten av sociala kanaler har 
kommunikationen förändrats till att mer och mer ske inom dessa kanaler (Greenberg, 
2010, s. 411). Författarna fortsätter med att säga att framväxten tvingat företagen att 
anpassa sig, eftersom interaktionerna sker snabbare än de gjorde förut och på de sociala 
kanalerna sker kommunikationen på kundernas villkor. 
 
I och med framväxten av sociala kanaler har företag behövt integrera dessa nya kanaler 
till sina redan existerande kommunikationskanaler på ett sätt som underlättar i 
företagets kommunikation med kunderna (Trainor, 2012, s. 319). Något som företag 
behöver ta i beaktning är att all kommunikation som sker på sociala kanaler sker i 
publika forum, vilket gör att det finns tillgängligt för ett stort antal människor och det 
har då ingen betydelse om personen som läser är kund sedan tidigare eller precis stött på 
företaget (Greenberg, 2010, s. 411). Det går att se att sociala kanaler har blivit en plats 
för interaktioner mellan aktörer där information och kunskap gemensamt skapas och 
utbyts med syfte att skapa värde för de inblandade parterna. Detta är i linje med Orenga-
Roglá & Chalmeta’s (2016, s. 3) tolkning där de menar att sociala kanaler uppmuntrar 
skapande, delande och utbyte av data, där kunderna kan agera som aktiva deltagare och 
själva uttrycka känslor och åsikter till företag. I och med att mer information om kunder 
blir tillgängligt via dessa sociala kanaler ses de idag som ett strategiskt verktyg för 
företag (Go & You, 2016, refererad i Orenga-Roglá & Chalmeta, 2016, s. 3).  
 
När ett företag väljer att integrera sociala kanaler i relationen med kunden, kommer det 
leda till att alla dialoger dem emellan blir publika, globala och kommer utgöra en stor 
utmaning för företaget, då de kommer behöva hantera de kommentarer som kommer till 
dem, oavsett om de är positiva eller negativa. För företag är det mer relevant än 
någonsin att undersöka sina dialoger med kunderna, eftersom kunderna nu agerar 
utifrån dessa interaktioner och det kommer därför att påverka verksamheten (Greenberg, 
2010, s. 411). Det kan exempelvis handla om att kunderna i sin beslutsprocess läser 
negativa kommentarer som lämnats om en produkt, om dess utformning, prestanda eller 
liknande, och beslutar sig utifrån dessa att inte köpa produkten. Ett annat exempel är att 
kunderna läser många positiva kommentarer om ett företag och deras bemötande till 
kunder, vilket påverkar dem till att involvera sig med företaget. Ifall företaget har 
kunskapen hur de på rätt sätt kan använda sociala kanaler som kontaktpunkter, ökar 
chansen att företaget kommer få tillgång till den information som de är ute efter hos sina 
kunder. I och med utvecklingen av SCRM har det uppstått en ny typ av kund som 
Orenga- Roglá & Chalmeta (2016, s. 3) kallar “den sociala kunden”, vilket de menar är 
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en kund som använder sociala kanaler för att leta, jämföra och utbyta tankar om 
företagsprodukter och tjänster, med förväntningar på att företaget både ska vara 
närvarande på sociala kanaler, men även att de ska kunna svara på frågor och aktivt 
delta med kunderna. 
 
Utifrån denna vetskap har det idag blivit allt viktigare för företag att utforma strategier 
för hur de ska hantera kommunikationen med kunderna för att skapa värde med kunden 
och förhindra att kommunikationen blir värdeförstörande. Utifrån dessa är det intressant 
att ta reda på om och hur företag kan arbeta med strategier i sociala kanaler för att 
hindra att kommunikationen blir värdeförstörande och sträva efter att skapa värde med 
kunden. SCRM bygger på att företaget strävar efter att skapa engagemang med 
kunderna på sociala kanaler och därför kommer vi att titta närmare på hur företag 
skapar kundengagemang på sina sociala kanaler. 
 
1.3 Kundengagemang 
Kundengagemang är en marknadsföringsmekanism som företag bland annat använder 
för att skapa fördelar mot sina konkurrenter (Brodie et al, 2013, s. 105). Det finns fler 
sätt som ett företag kan arbeta med kundengagemang; det kan exempelvis handla om att 
uppmuntra kunder till att följa företagsprofiler på sociala medier, implementera 
funktioner på sin hemsida där kunder får lämna kommentarer om produkter de köpt 
eller så kan företaget involvera dem i något av deras processer där kunderna får lämna 
feedback eller komma med förslag kring förbättringar på nya eller befintliga produkter 
(Venkatesan, 2017, s. 289).  
 
Begreppet engagemang finns att hitta bland många olika discipliner inom forskning, så 
som marknadsföring, management, psykologi och utbildning (Vivek et al., 2012, s. 
133). Enligt Appelbaum (2001, refererad i Brodie et al, 2013, s. 105) började begreppet 
engagemang användas i affärsrelationer och varumärkesbyggande i början av 2000-
talet. Enligt författarna ledde det till att begreppet kundengagemang myntades och sågs 
som ett verktyg för att skapa, bygga och förbättra kundrelationer. Denna definition har 
sedan utvecklats och utvecklingen inom kundengagemangsområdet har varit 
explosionsartad. Innan 2007 fanns det inga sökträffar på begreppet “kundengagemang”, 
medan det idag visar över 6 miljoner sökträffar på Google (Harmeling et al., 2017, s. 
312). Utvecklingen av webb 2.0-teknologierna gör att allt fler företag väljer att 
applicera kundengagemang i sina sociala kanaler (Sashi, 2012, s. 255). Författaren 
menar att de väljer att göra detta eftersom det underlättar interaktionerna mellan företag 
och kunden, då teknologin förbättrar möjligheten att förstå och betjäna sina kunder.  
 
Vargo et al. (2008, s. 146) menar att de teoretiska rötterna av begreppet 
kundengagemang är kopplade till ramverket Service Dominant Logic och 
relationsmarknadsföring. Service dominant logic utgår från att företaget och kunden är 
beroende av varandra och engagerar sig i ett ömsesidigt och fördelaktigt tjänsteutbyte, 
där målsättningen är att tillsammans skapa värde (Vargo et al., 2008, s. 146). Det 
innebär att både kund och företag strävar efter att upprätthålla och förbättra 
välbefinnandet och lönsamheten för varandra (Ranjan & Read, 2014, s. 291). När både 
företag och kund skapar värde, uppstår något som kallas för gemensamt värdeskapande 
och det är något som företag strävar efter i sitt arbete med kundengagemang (Zhang et 
al., 2018, s. 58). För att det ska vara möjligt att skapa engagerade kunder är det viktigt 
att företaget bygger relationer med sina kunder för att det ska vara villiga att skapa 
engagemang med företagen.  



 

 4 

 
Relationsmarknadsföring är ett begrepp som myntades av Berry (1983, refererad i 
Payne & Frow, 2006, s. 137) och han valde i sin studie att beskriva det som att 
attrahera, underhålla och öka kundrelationer. På senare tid har allt mer fokus börjat 
inriktas på kundlojalitet och det faktum att kundrelationer anses vara en tillgång som om 
den vårdas rätt kan förbättra lojalitet och öka lönsamheten (Ryals & Payne, 2001, s. 3). 
Det ökade fokus på relationsmarknadsföring ligger till stor grund bakom den ökade 
medvetenheten bland företag att det är mer lönsamt att bygga långvariga relationer med 
existerande kunder än det är att kontinuerligt försöka attrahera nya kunder, som ska 
ersätta de kunder som gått förlorade. Detta antagande stärks av Goodman et al. (2001, 
refererad i Roth, 2015, s. 1) som påpekar att det kan vara mellan två till 20 gånger 
dyrare för ett företag att värva en ny kund än vad det är att bevara en existerande. 
 
Utifrån ett kundperspektiv innebär kundengagemang att de investerar resurser i olika 
former, det kan exempelvis vara: tid, energi, känslor (Pansari & Kumar, 2017, s. 296). 
Detta gör kunderna för att i gengäld, av företag, få värde i form av ökade resurser eller 
förbättrat välbefinnande. Forskare har kommit fram till att det finns olika nivåer av 
kundengagemang, och de menar att ju högre nivå och därmed mer resurser som 
investeras av kunden, desto mer förväntar kunden sig att få tillbaka (Zhang et al., 2018, 
s. 58). Om kunden och företaget förväntningar på varandra uppfylls, är det möjligt att 
gemensamt värdeskapande uppstår. En förutsättning för att det ska uppstå är företaget 
väljer att se interaktionerna med kunden som en win-win situation, där själva relationen 
med kunden är viktigare än att maximera vinsten. Chathoth et al. (2012, s. 13) menar 
om företaget väljer att fokusera på att skapa fördelar och gemensamt värde för sig själv 
och för kunden, kommer det i slutändan att leda till en mer lönsam affär och en mer 
långvarig relation med kunden.  
 
Om företag däremot inte hanterar sitt arbete med kundengagemang på ett sätt som enligt 
kunden är tillräckligt, det kan exempelvis vara om kunden känner att den inte får det 
värde som den förväntat sig när den investerade sina resurser, kan detta resultera i 
missnöje och i negativa ageranden som klagomål eller spridning av negativ word-of-
mouth (Järvi et al., 2018, s. 65; Plé & Cáceres, 2010, s. 432). Dessa ageranden kan i sin 
tur ha en negativ påverkan både på relationen mellan den kunden och företaget, och om 
företaget inte kan hantera det på rätt sätt, kan det leda till större skador för företaget 
(Zhang et al., 2018, s. 64). Resultatet blir att värdet minskar för både företag och kund 
och det kallas gemensamt värdeförstörande. Järvi et al. (2018, s. 65) menar att 
gemensamt värdeförstörande istället har ett fokus på samarbetet mellan aktörer snarare 
än att se värde som något som sker från en part till en annan. Gemensamt 
värdeförstörande är alltså en interaktiv process mellan ett företag och en kund, vilket 
även styrks av Plé & Chumpitaz-Cáceres (2010, s. 431). Det går alltså att se att 
gemensamt värdeförstörande har en nära koppling till gemensamt värdeskapande. 
 
Många studier om kundengagemang och gemensamt värdeskapande tenderar att vara 
konceptuella (se t.ex. Brodie et al., 2011; Hollebeek, 2011; Bowden, 2009b), och de få 
empiriska studier (se t.ex. Vivek et al., 2012; López et. al., 2017) som finns, handlar till 
stor del om hur kunder uppfattar fenomenen kundengagemang och gemensamt 
värdeskapande. Dessa studier visar på att ett gemensamt värdeskapande kommer 
förbättra företagets ekonomiska förhållanden, men även förbättra relationerna med de 
olika intressenterna som finns. Vi anser därför att det är av relevans att undersöka om 
och hur företag arbetar med kundengagemang för att främja gemensamt värdeskapande 
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och undvika gemensamt värdeförstörande. Detta är i linje med Oliveira et al. (2017, s. 
757) som menar att framtida studier bör undersöka vilka strategier som företag 
applicerar för att skapa kundengagemang och hur dessa strategier påverkar deras 
affärsmodeller.    
 
1.4 Problemformulering 
I och med att allt fler företag använder olika typer av sociala kanaler för att attrahera till 
sig en kundkrets som befinner sig på dessa forum, behöver företag lära sig och anpassa 
sig till dessa kunder. Det räcker inte längre med att enbart närvara på sociala kanaler 
utan företag behöver veta hur de ska hantera sina kunder på dessa kanaler. Detta är även 
något som Wang & Kim (2017, s. 24) bekräftar. De menar att en plan behöver finnas för 
att företaget ska ha möjligheten att driva kunderna mot kundengagemang, men även för 
att öka företagets värde på lång sikt. Utifrån ovanstående är det för den här studien 
intressant att titta närmare på hur företag förhåller sig till denna ökning i användandet 
av sociala kanaler, för att på bästa sätt kunna dra nytta av dessa för att skapa värde för 
företaget. 
 
Utifrån ovanstående stycke, samt det vi presenterar i vår problembakgrund, har ett 
relevant problemområde identifierats för vidare undersökning, vilket har lett oss fram 
till följande problemformulering: 
 
Hur skapar företag kundengagemang med hjälp av sociala kanaler? 
 
1.5 Syfte 
Syftet med vår studie är att skapa en djupare förståelse för om och hur arbetet med 
kundengagemang kan leda till värdeskapande eller värdeförstörande. Vi vill undersöka 
om företag tar dessa olika utfall i beaktning och hur de i så fall arbetar för att främja 
värdeskapande och undvika värdeförstörande.  
 
I och med att vi i vår studie ämnar undersöka företag och deras arbete med 
kundengagemang på sociala kanaler, bidrar vi med empirisk information till nuvarande 
forskning, som tenderar att fokusera på den teoretiska aspekten kring kundengagemang 
på sociala kanaler.  
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2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogör vi för vårt val av ämne samt de förkunskaper vi besitter. Här 
finner vi även de vetenskapliga utgångspunkter uppsatsen är byggd på samt vårt val av 
perspektiv och angreppssätt. Vi avslutar kapitlet med att diskutera vårt val av litteratur 
som har använt oss av och hur vi förhåller oss till den. 
 
2.1 Förförståelse 
Vi har valt detta ämne utifrån ett gemensamt intresse och därför anser vi det som högst 
relevant att vår förförståelse till ämnet behöver lyftas. Enligt Bjereld et al. (2018) kan 
förförståelse förklaras som “i ljuset av vad som redan är känt eller kunde förväntas”. 
Det är ett stort stöd för både författarna och för läsarna att ge uttryck för vilken 
förförståelse som författarna besitter i ämnet. Utifrån denna information förstår vi att 
vår förkunskap kommer att påverka studien oavsett om det är medvetet eller omedvetet. 
Det är viktigt att vara medveten om att den bakgrundsinformation som finns inom 
området behöver vara en parentes under skrivandet för att det ska vara möjligt att ta in 
ny information och ha ett öppet sinne (Svensson & Starrin, 1996, s. 60).   
 
Vi forskare studerar Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. 
Under utbildningens gång har vi bland annat fått kunskap inom företagsekonomi samt 
en fördjupad kunskap inom marknadsföring där vi har kunskaper upp till avancerad 
nivå. Under kurserna i marknadsföring har vi fått en generell kunskap kring begreppen 
kundengagemang och CRM. CRM är väldigt nära kopplade till SCRM och står på 
liknande grunder vilket gör att den kunskap vi har om CRM kan påverka hur vi ser på 
SCRM. Det som vi tar med oss in i denna studie gällande SCRM och kundengagemang 
kommer främst att vara en grundlig förståelse kring betydelsen kring varför företag 
väljer att arbeta med det. Förkunskap som vi besitter från de olika kurserna vi läst under 
vår tid på Umeå universitet gör det lättare för oss som författare att sätta begrepp som 
kundengagemang och SCRM i en kontext. Därför behöver vi vara tydliga mot läsarna 
hur dessa begrepp förhåller sig till vår valda kontext. Det kommer vi göra genom att 
utförligt definiera de olika begreppen vi använder för att inte förmoda att läsaren vet 
vad dessa begrepp betyder sedan tidigare. 
 
Vi författare har under vår hittills relativt korta arbetslivserfarenhet, arbetat i branscher 
där kundbemötande har varit en stor del av arbetet. En av oss har arbetat på ett 
telekombolag där arbetsuppgifterna har varit att hjälpa kunderna med olika problem 
som uppstått och den andra arbetar på ett klädföretag där kundmötet är en större del av 
arbetet. Utifrån att vi båda har arbetat med kundmötet i stor utsträckning har vi viss 
förförståelse kring hur kunder beter sig. Sedan har vi båda vuxit upp under utvecklingen 
av alla de online kanaler som finns idag, varav några vi använder dagligen, och har 
därför en bred förkunskap om hur de kan utnyttjas. Detta är något som vi måste tänka på 
under studien för att vi som författare inte ska anta att läsarna förstår begrepp och 
förklaringar som vi har lärt oss eller ser som självklara utifrån den kunskap som vi fått 
på våra olika arbetsplatser och kommer därför att sätta olika begrepp i förhållande till 
varandra och utförligt beskriva varför dessa begrepp är använda.  
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2.2 Vetenskaplig utgångspunkt 
När en vetenskaplig uppsats skrivs är det av vikt att bestämma vilken vetenskaplig 
utgångspunkt som kommer användas, alltså hur författaren uppfattar världen, vilken typ 
av kunskap som eftersöks och hur tillvägagångssättet kommer se ut (Åsberg, 2001, s.1). 
Därför kommer vi nu beskriva hur vi tänker kring vår vetenskapliga utgångspunkt och 
hur vi kommer förhålla oss till den. 
 
2.2.1 Kunskapssyn 
Denna studie ska undersöka hur företag skapar kundengagemang med hjälp av sociala 
medier. Vi ämnar undersöka och analysera om och hur företag väljer att arbeta med att 
skapa engagemang med sina kunder och ifall det leder till att värde skapas eller förstörs, 
vilket kommer innebära att varje svar blir unikt och bygger på riktlinjer hos respektive 
företag. 
 
När det kommer till vetenskap är det viktigt att vara objektiv och detta innebär att 
forskarna måste lämna sina egna värderingar utanför forskningen (Collis & Hussey, 
2014, s. 46). Enligt Bryman (2011, s. 30) är forskarens roll inom positivismen att ta 
fram hypoteser som sedan testas för att ligga till grund för lagmässiga förklaringar. 
Motsatsen till positivism inom epistemologi är interpretivism, vilket mer ses som ett 
tolkningsperspektiv (Bryman, 2011, s. 32). Interpretivism belyser att det finns flera 
verkligheter och att det är viktigt att därför skapa en uppfattning om den subjektiva 
innebörden i en social handling (Collis & Hussey, 2014, s. 45–46). Inom denna studie 
kommer det vara viktigt att förstå att varje företag kommer att ha sin egen uppfattning 
kring omvärlden och därför passar det att vi använder ett interpretivistiskt perspektiv.  
 
Collis & Hussey (2014, s. 45–46) påvisar att interpretivism inom en social verklighet är 
subjektiv eftersom den formas av individers uppfattningar. De fortsätter sedan med att 
säga att när forskaren interagerar med personerna som undersöks blir det svårt att 
separera det som existerar i den fysiska världen med det som händer i forskarens huvud. 
Utifrån detta är den interpretivistiska ståndpunkten gällande kunskapssyn bäst lämpad 
till vår studie eftersom vi kommer att sammanställa svaren från respondenterna och göra 
egna antaganden kring svaren. Vid analys av ett insamlat material är det inte möjligt att 
vara helt objektiv, vi kommer därför att föra in egna tankar och åsikter från oss själva 
till studien. Vår studie kommer i stort tolka företagens enskilda svar och kommer därför 
utgå från de interpretativistiska ståndpunkterna. Valet av en interpretativistisk syn på 
kunskapen förstärks av Collis & Hussey (2014, s. 46) som menar att ifall forskaren 
kommer föra en interaktion med respondenten samt tolka dessa interaktioner krävs det 
att en interpretivistisk ståndpunkt används.   
 
2.2.2 Verklighetssyn 
Vi har valt att titta närmare på företag som vi sett är aktiva på sociala kanaler. Sedan har 
vi undersökt om och hur dessa företag arbetar för att engagera sina kunder för att se om 
de strävar efter att skapa värde och förhindra värdeförstörande aktiviteter. Detta 
kommer vi att göra genom en konstruktionistisk verklighetssyn eftersom vi är ute efter 
att fånga individers uppfattningar och deras egna berättelser om hur de har valt att 
hantera specifika situationer som är unika för varje enskilt företag.  
 
När en författare ska undersöka något empiriskt är det nödvändigt att definiera hur man 
väljer att se på den ontologiska tillvaron, vilket är det ett sätt att benämna hur forskaren 
uppfattar tillvaron (Åsberg, 2001, s. 3). Detta har betydelse för vår studie eftersom om 
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forskaren redan har en förutbestämd föreställning hur det tycker att verkligheten ser ut 
samt hur detta förhåller sig till deras studie (Åsberg, 2001, s. 3). En definition på 
ontologi är “vad som finns” och är den verklighetssyn som beskriver frågor som handlar 
om sociala entiteternas arter och natur men även hur de går att förklara (Bryman, 2011, 
s. 35). Bryman (2011, s. 35–36) fortsätter med att säga att detta synsätt kan ses som 
konstruktioner av aktörernas uppfattning och handling alternativt som objektiva enheter 
och han väljer att kalla dessa två synsätt inom verklighetssynen konstruktionism 
respektive objektivism.  
 
Objektivism handlar om sociala tings art och natur utan påverkan från sociala aktörer 
(Saunders et al., 2009, s. 110). Saunders et al. (2009) fortsätter sedan med att säga att ett 
objektivistiskt synsätt ser management som att det verkar inom strukturerade miljöer 
med tillvägagångssätt och direktiv att förhålla sig till. Därför ses det som lika, 
oberoende av vilket företag det handlar om. Utifrån det kan man titta närmare på den 
konstruktionistiska ståndpunkten som visar tydliga kopplingar till den 
interpretativistiska filosofin som innebär att undersöka den subjektiva meningen till 
varför sociala aktörers handlingar bättre kan förstås (Saunders et al., 2009, s. 111). Vi 
kommer fortsättningsvis använda oss av konstruktionismen där kunderna är sociala 
aktörer som fritt kan tolka den situation som de befinner sig i oberoende av andra. 
 
2.3 Angreppssätt 
Vi kommer i vår studie att utgå från kunskap som genererats genom befintliga teorier 
och studier och därigenom förhåller vi oss till teori och praktik via ett deduktivt 
angreppssätt. Enligt Saunders et al. (2012, s. 143) testar deduktiv forskning redan 
befintliga teorier mot empirin. Vi har valt att använda kvalitativ forskning som grund, 
vilket är något Bryman & Bell (2013, s. 398) menar talar för en induktiv studie. Bryman 
(2011, s. 28) fortsätter med att beskriva att resultatet av en induktiv insamling av data 
utgår från observationer och teorin kommer utgöra resultatet. Vi anser att ett deduktivt 
angreppssätt passar vår studie bäst. Saunders et al. (2012, s. 145) lyfter att det är 
fördelaktigt att använda en deduktiv studie när det finns en god teorigrund som det går 
att utforma en forskningsfråga från. Den befintliga forskningen om kundengagemang är 
omfattande men när det kommer till om och hur kundengagemang kan leda till 
värdeskapande eller värdeförstörande finns det brister i forskningen och det är vad vi 
kommer att undersöka. Vi kommer därför ha för avsikt att låta vår empiri komplettera 
de redan befintliga teorierna kring kundengagemang för att vidareutveckla det genom 
att se hur det kan skapa eller förstöra värde för både kunden och företaget.   
 
Detta tillvägagångssätt talar för ett deduktivt angreppssätt. Detta är även något Bryman 
(2011, s. 26) bekräftar genom att påstå att ett deduktivt angreppssätt har som 
utgångspunkt att kartlägga befintliga studier där teori som samlas in ska testas mot 
hypoteser för att sedan koppla tillbaka till teorin. Dock menar Bryman & Bell (2013, s. 
50) att en kvalitativ studie även kan använda ett deduktivt angreppssätt om studien 
syftar att pröva befintliga teorier och inte generera ny teori. Vi utformade intervjuguiden 
efter befintliga teorier, vår frågeställning och det syfte vi har tagit fram för att skapa vår 
empiriska data. I kapitlet Analys kommer resultatet av vår empiriska data diskuteras i 
förhållande till den befintliga teorin vi lyfter i Teoretisk referensram. Detta visar på att 
vi vill pröva en teori och se hur den stämmer överens med verkligheten snarare än att 
generera nya teorier. Vi är medvetna om att det kan leda till att vissa delar av studien 
kommer bli induktiv eftersom vi är öppna för att andra infallsvinklar kan uppkomma än 
de vi kommer lyfta i vårt teorikapitel. Bryman (2011, s. 28) menar att det finns 
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tvetydighet kring valet av angreppssätt och att forskaren bör använda det mer som en 
riktlinje än som en regel. 
 
2.4 Forskningsstrategi 
När det kommer till på vilka sätt en forskare kan utföra en studie på finns det två olika 
forskningsstrategier som behöver övervägas, kvalitativ eller kvantitativ. Dessa olika 
metoder kan användas separat eller i en kombination. Bryman & Bell (2013, s. 49) 
menar att den kvantitativa metoden generellt sett beskrivs som en kvantifierad metod 
som har sitt fokus på data medan den kvalitativa har fokus på information. Även 
Saunders et al. (2012, s. 161) menar att den kvantitativa metoden förknippas med 
numeriska data och den kvalitativa med icke-numeriska data. Utifrån dessa två olika 
metoder har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden eftersom vårt syfte är att 
skapa en djupare förståelse kring hur arbetet med kundengagemang på sociala medier 
kan skapa eller förstöra värde. Enligt Dalen (2015, s. 16) är en kvalitativ 
forskningsmetod lämplig när forskaren försöker få svar på frågan hur samt vill skapa en 
djupare förståelse för deras respondenter och förstå deras erfarenheter.  
 
Bryman & Bell (2013, s. 421) menar att den kvalitativa forskningsmetoden inte är lika 
strukturerad som en kvantitativ studie. Detta eftersom en kvalitativ forskning inte har 
lika stort fokus på att följa anvisningar och riktlinjer än vad en kvantitativ metod 
behöver. Eftersom anvisningar och riktlinjer inte är lika tydliga i en kvalitativ studie är 
det viktigt att forskaren är ännu mer medveten om vilka svagheter som finns med att 
genomföra en kvalitativ metodstudie. Bryman & Bell (2013, s. 416) fortsätter med att 
säga en negativ aspekt med att genomföra en kvalitativ studie är att forskaren tar med 
sin förförståelse inom valda ämnet vilket kommer att påverka resultatet om författaren 
inte är medveten om det. För att hantera detta på bästa sätt har vi tidigare valt att 
diskutera denna aspekt under rubriken “Förförståelse”, detta för att visa att vi är 
medvetna om att vår förkunskap om kundengagemang kan komma att påverka vår 
studie. Fortsättningsvis menar även Ryen (2015, s. 16) att det finns ytterligare ett 
problem med att använda sig av en kvalitativ metod och det är svårigheten att återskapa 
den eftersom studien helt är utformad utifrån tolkningar som är gjorda av forskaren 
själv. Detta är något som vi kommer att förhålla oss till genom att noggrant beskriva 
hela vårt tillvägagångssätt av studien.  
 
Utifrån den kritik som finns riktad mot den kvalitativa forskningen har vi under hela 
processen strävat efter att förhålla oss till den. Även om vi tar de kritiska aspekterna 
med att använda en kvalitativ studie lämpar sig ändå den metoden bäst till vår studie 
och utifrån att vårt syfte är att skapa fördjupad förståelse för hur företag arbetar med 
kundengagemang och om det leder till att värde skapas eller förstörs. Det finns flera 
forskare som menar att en kvalitativ metod är att föredra när studien syftar att ta fram 
respondenternas individuella uppfattningar inom en specifik kontext som i detta fall är 
sociala medier.  
 
2.5 Litteratursökning 
Under vår litteraturgenomgång har vi främst sökt artiklar som handlar om 
kundengagemang och socialt CRM, vilket är de två ämnen vi använt som ett ramverk. 
Vi har varit noggranna att under hela sökprocessen använda journaler som är relevanta 
för detta område och de artiklar vi använt kommer från journaler som belyser ämnen 
inom marknadsföring. Det har bland annat varit Journal of Marketing, Journal of 
Service Marketing, Scandinavian Journal of Marketing samt fler journaler som belyser 
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marknadsföring. Alla vetenskapliga artiklar vi har använt oss av kommer från Umeå 
Universitets databas och vi har alltid använt oss av kravet att artiklarna ska vara “Peer 
reviewed” för att kunna säkerställa tillförlitligheten på den forskning som vi baserar vår 
studie på. Vi har även använt oss av artiklar som funnits i referenslistan på artiklar som 
har berört de ämnen som vi studerat.  
 
Under litteratursökningen har vi strävat efter att finna så nya källor som möjligt, detta 
för att inte använda källor som det kommit ny forskning kring. Vi har även använt oss 
av källor som finns med i andra forskningsartiklar och när vi använt en sådan källa har 
vi alltid undersökt om det kommit en nyare publicerad artikel som berör samma ämne.  
 
I största möjliga mån har vi försökt använda oss av originalkällan för att inte använda 
tolkad information som kan bli feltolkad när den används i ett annat sammanhang 
utanför studiens kontext. För att säkerställa att vi inte tolkar olika definitioner på 
begrepp fel har vi valt att använda oss av citat i texten. Detta för att läsaren själv ska få 
tolka definitionen av begreppet utan påverkan av vår tolkning.  
 
Den litteratursökning som vi utfört har genomförts både på engelska och svenska för att 
bredda informationsspektrat så mycket som möjligt. Sökord som vi har använt oss av är 
bland annat: social CRM, SCRM, social customer relationship management, 
kundengagemang, konsument-engagemang, consumer engagement, customer 
engagement, CRM, customer relationship management, customer engagement process, 
online customer engagement. 
 
Vi har använt oss av en del källor som kommer från företags hemsidor samt 
nyhetsartiklar. Dessa källor är inte granskade på samma sätt som de vetenskapliga 
artiklarna men vi ansåg att det var nödvändigt att använda sådana källor för att kunna 
skapa en bättre och tydligare bild av ämnet. När vi har sökt efter information som inte 
har kommit från vetenskapliga artiklar har vi hela tiden strävat efter att vara kritiska mot 
innehållet i dessa för att inte vilseleda läsaren med felaktig information.  
 
2.6 Källkritik 
Inom forskningen finns det fyra olika kriterier som en forskare behöver förhålla sig till 
för att studien ska anses vara källkritisk. Det handlar om att man som forskare ska 
uppfylla äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriterier och tendenskriteriet (Thurén, 
2013, s. 7-8). Dessa fyra förhållningssätt används för att säkerställa den använda 
litteraturens trovärdighet.  
 
Enligt Thurén (2013, s.17) betyder äkthetskriteriet att under litteratursökningsprocessen 
ska författarna hela tiden försöka identifiera vem det är som skrivit texten de läser, 
varför den har uppstått, vem som är dess upphovsman samt försöka identifiera att källan 
inte är falsk. Detta är något som vi uppvisar med att i så lång utsträckning som möjligt 
endast använda oss av akademiskt publicerade artiklar som blivit publicerade i någon 
journal. När det kommer till tidskriteriet handlar det om hur aktuella de respektive 
källorna är och hur länge sen det var sedan källan publicerades (Thurén, 2013, s. 7). I 
vår litteratursökning har detta inneburit att stort fokus har legat på att ständigt använda 
källor som har blivit publicerade så nyligt som möjligt. Som komplement till de nyast 
publicerade källorna har vi även använt oss av primärkällor för att hitta ursprunget till 
de olika teorier och modeller som vi använt oss av.  Dessa har oftast hittas genom att 
använda relevanta artiklars referenslistor och där plocka källor som även kan ha 
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relevans i vår studie. I och med att vi strävat efter att i så stor utsträckning som möjligt 
hitta ursprunglig information kring teorier och modeller har vi även haft 
beroendekriteriet i åtanke. Enligt Thurén (2013, s. 8) innebär beroendekriteriet att en 
trovärdig källa inte ska vara påverkad av en annan. Alltså att informationen inte ska ha 
förflyttats i för många led vilket gör att den kan plockas bort från den rätta kontexten 
och då bli misstolkad. Detta har vi förhållit oss till genom att alltid använda 
originalkällan när vi har definierat begrepp och teorier samt använt oss av citat de 
gånger en tolkning kan skapa missförstånd hos läsarna. Gällande det fjärde och sista 
kriteriet, tendenskriteriet, handlar det om syftet som ligger bakom källan. Thurén (2013, 
s. 8) menar att författarens egna motiv med att publicera källan kan göra att hen 
förvränger informationen, det kan vara att författaren av källan ser en personlig, 
ekonomisk eller politisk vinning att förvränga verklighetsbilden. Ingen av forskarna har 
någon vinning av att förvränga informationen som finns i denna studie.   
 
Utifrån dessa kriterier har vi i så stor utsträckning som möjligt försökt att på en 
översiktlig nivå undersöka vem författaren är samt vem det är som står bakom 
publiceringen av källan. Vi har valt att endast göra en översiktlig undersökning av 
författarna eftersom att de flesta av våra artiklar är publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter vilket betyder att andra forskare inom samma område har granskat innehållet 
redan.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier inom studiens ämnesområde. Inledningsvis 
presenteras en bakgrund till den kontext som vår studie tar plats inom, nämligen 
sociala kanaler. Därefter redovisas teorier om customer relationship management och 
socialt customer relationship management med syfte att ge en bakgrund till hur företag 
arbetar med kundrelationer samt hur detta har förändrats som följd av tekniska 
utvecklingar. Denna bakgrund mynnar sedan ut i vårt huvudsakliga ämnesområde: 
kundengagemang. Vi kommer att ge en beskrivning på begreppet och hur det appliceras 
på vår valda kontext. Syftet med vår studie är att se hur arbetet med kundengagemang 
kan leda till att värde antingen skapas eller förstörs, och dessa begrepp kommer 
slutligen i detta kapitel att redogöras för. 
 
3.1 Sociala kanaler 
I och med att sociala kanaler har en central roll i vår studie, anser vi det vara av 
betydelse att ge en bakgrund till denna kontext. Olika definitioner av sociala kanaler 
kan uppmärksammas i litteratur; Kaplan & Haenlein (2010, s. 61) definierar sociala 
kanaler som “en samling av Internet-baserade applikationer som bygger på de 
ideologiska och teknologiska grunderna av Webb 2.0, som möjliggör skapandet och 
utbytet av User Generated Content”. I försäljnings-kontext, där kunder utgör den 
huvudsakliga anledningen till varför företag väljer att använda sig av sociala kanaler, 
definieras de som “den teknologiska komponenten för ett företags kommunikations-, 
transaktions- och relationsbyggande funktioner som utnyttjar nätverket av kunder för att 
främja value co-creation” (Andzulis et al., 2012, s. 308). Utifrån dessa begrepp kan vi 
alltså se att sociala kanaler är en plats för interaktioner mellan aktörer, där information 
och kunskap gemensamt skapas och utbyts med syfte att skapa värde. Detta är i linje 
med Orenga-Roglá & Chalmeta’s (2016, s. 3) tolkning där de menar att sociala kanaler 
uppmuntrar skapande, delande och utbyte av data då kunderna kan agera som aktiva 
deltagare och själva uttrycka känslor och åsikter till företag. I och med att mer 
information om kunder blir tillgängligt via dessa sociala kanaler, ses de idag som ett 
strategiskt verktyg för företag (Go & You, 2016, refererad i Orenga-Roglá & Chalmeta, 
2016, s. 3).  
 
Trainor (2012, s. 319) påpekar att allt fler företag investerar i sociala kanaler, då det är 
ett sätt att underhålla hållbara relationer med sina kunder. Vi kommer därför fortsätta 
kapitlet med att titta närmare på hur arbetet med kundrelationer växt fram tillsammans 
med begreppet Customer Relationship Management, samt hur det har utvecklats under 
åren som följd av dessa teknologiska utvecklingar. 
 
3.2 Customer Relationship Management 
Ett huvudsakligt syfte för arbetet med kundengagemang är att skapa starkare band 
mellan företag och kund, och därmed kan det kopplas till Customer Relationship 
Management (hädanefter CRM). Vi kommer därför redovisa en bakgrund till detta 
begrepp för att skapa en bättre förståelse om det och hur det kan kopplas till vår studie. 
Trots att termen CRM är relativt ny inom management-discipliner är de underliggande 
processerna, gällande skapandet av relationer till sina kunder, inte det (Payne & Frow, 
2006, s. 135). Författarna menar att skillnaderna mellan dagens arbete med CRM och 
företags tidigare arbete med kundrelationer är att företag numer har en ökad potential att 
använda sig av teknologi. På så sätt kan de hantera personliga relationer med ett stort 
antal kunder i en snabbt föränderlig affärsmiljö. Användningen av teknologi och IT-
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system har fått mycket fokus i forskning om CRM och många forskare (se Khodakarami 
& Chan, 2014; Tseng & Wu, 2014) definierar begreppet CRM som ett slags 
informationssystem, utifrån vilket företag skapar relationer med sina kunder. Andra 
forskare (se Payne & Frow, 2005; Garrido-Moreno & Padilla-Meléndez, 2011) 
definierar CRM som en process eller strategi som måste integreras i hela organisationen 
för att långvariga kundrelationer ska kunna byggas. 
 
De olika definitionerna tenderar att leda till förvirring om vad CRM egentligen innebär 
och hur man bör arbeta för att implementera det effektivt i företaget. Roth (2015, s. 3) 
tar i sin avhandling upp dessa olika sätt att definiera CRM och kategoriserar in dem i 
två perspektiv; det teknologiska perspektivet och det organisationsövergripande 
perspektivet. Författaren menar att de två perspektiven har en gemensam nämnare vilket 
är dess fokus på goda kundrelationer, men hur företag bör arbeta för att uppnå dessa 
goda kundrelationer är vad som skiljer dem åt. Vi kommer nu redogöra för dessa två 
perspektiv, för att sedan klargöra vilket vi valt att integrera i vår studie.  
 
3.2.1 Det teknologiska perspektivet på CRM 
Inom det teknologiska perspektivet ser forskare CRM som ett teknologiskt hjälpmedel 
för att öka lönsamhet eller som grupper av informationssystem vilka gör det lättare för 
företag att samla, lagra och analysera kunddata (Khodakarami & Chan, 2014, s. 29). På 
så sätt får företag en mer omfattande kunskap om sina kunder. Tseng & Wu (2014, s. 
78) är ytterligare två forskare som antar detta perspektiv och menar att företag bör 
samla information om sina nuvarande samt potentiella kunder, och därmed få kunskap 
om deras behov och beteenden för att sedan utforma bättre anpassade service-
erbjudanden till dem. Författarna påpekar att förmågan att kontinuerligt samla in och 
använda kundinformation är kritiskt för att företaget ska kunna erbjuda ett överlägset 
kundvärde, och att om företaget lyckas samla in tillräckligt med information om sina 
kunder kommer det att förbättra relationerna dem emellan. De menar även att CRM 
handlar om att förbättra relationen mellan företag och dess kunder för att kunna 
identifiera de mest lönsamma kunderna, samt öka lönsamheten för de kunder som inte 
är lika lönsamma (Tseng & Wu, 2014, s. 80). Detta är i linje med Roth (2015, s. 27) 
som menar att de forskare som antar det teknologiska perspektivet har ett större fokus 
på hur arbetet med CRM påverkar verksamhetsresultat kopplat till ekonomi och 
försäljning, samt att fokus inom detta perspektiv ligger på att effektivt samla in, lagra 
och använda information med hjälp av informationsteknologi (hädanefter IT).  
 
I och med att forskare inom det teknologiska perspektivet ofta kopplar samman CRM 
och IT i sina definitioner och förklaringar har det lett till att många ser CRM som en 
teknologisk lösning (Keramati et al., 2010, s. 1171), och det förklaras ofta som ett 
teknologiskt hjälpmedel för företag. Som följd av att CRM ofta ses som ett teknologiskt 
system förlitar sig många företag på att en implementering av dessa system automatiskt 
kommer att leda till starkare kundrelationer. Kale (2004, s. 44) tar i sin rapport upp att 
just detta perspektiv, där man ser CRM som en teknologisk lösning som självständigt 
kommer att skapa starkare band till kunder, är en av de största orsakerna till att en 
CRM-implementering misslyckas. Han menar fortsättningsvis att IT hjälper företag att 
utforma effektiva marknadsförings-praxis, men att det självständigt inte kan skapa 
kundlojalitet och starka relationer. Det är istället de anställda på företaget som ska 
arbeta för att skapa denna lojalitet från kunder (Kale, 2004, s. 44), och den information 
som kan samlas in om kunder med hjälp av teknologi bör därför istället integreras i 
företagets huvudsakliga arbete och processer, istället för att bara användas av 
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försäljnings- eller marknadsavdelningen i utformning av anpassade marknadsförings-
erbjudanden. Utifrån ovanstående resonemang anser vi det vara relevant för vår studie 
att lämna det teknologiska perspektivet på CRM och istället gå vidare med det 
organisationsövergripande, då vi ser CRM som en strategi för att bygga långvariga 
relationer snarare än ett informationssystem. 
 
3.2.2 Det organisationsövergripande perspektivet på CRM 
Det organisationsövergripande perspektivet på CRM har sin grund i 
relationsmarknadsföring och IT. Begreppet relationsmarknadsföring myntades av Berry 
(1983, refererad i Payne & Frow, 2006, s. 137) där han i sin studie beskrev det som att 
attrahera, underhålla och öka kundrelationer. Sedan dess har allt mer uppmärksamhet 
riktats mot kundlojalitet och det faktum att kundrelationer är tillgångar som, om de 
hanteras på rätt sätt, kan förbättra lojalitet och lönsamhet (Ryals & Payne, 2001, s. 3). 
Denna ökade uppmärksamhet kan tänkas ha skett tack vare att företag insåg att det är 
mer lönsamt att bygga långvariga relationer med existerande kunder än det är att 
kontinuerligt försöka attrahera nya kunder för att ersätta de förlorade. Detta antagande 
stärks av Goodman et al. (2001, refererad i Roth, 2015, s. 1) som påpekar att det kan 
vara mellan två till tjugo gånger dyrare för ett företag att värva en ny kund än vad det är 
att bevara en existerande. Detta nya fokus på att bevara relationer med kunder utmärkte 
ett skifte i synsätt bland företag. Tidigare strävade företag efter att försöka bli 
marknadsledande genom att effektivisera sin produktion och sälja produkter och tjänster 
till ett lägre pris, vilket i studier benämns som en transaktionsbaserad strategi (Nguyen 
& Mutum, 2012, s. 401). Författarna påpekar att detta visade sig vara ohållbart eftersom 
dessa strategier var enkla för konkurrenter att imitera, och med tiden har företag istället 
närmat sig strategier som är relationsbaserade. Genom att skapa relationer med kunder 
vilka baseras på kvalitet, dialog, innovation och lärande i en konstant process (Nguyen 
& Mutum, 2012, s. 401) krävs kontinuerligt arbete och möjlighet att möta förändrade 
relationer. Detta är en mer hållbar strategi som är svår för konkurrenter att imitera och 
kan därmed skapa en långsiktig konkurrensfördel för företag.  
 
Under de senaste årtiondena har intresset ökat för hur informationsteknologi (IT) kan 
användas i implementeringen av relationsmarknadsföringens strategier, och detta menar 
Ryals & Payne (2001, s. 3) är vad CRM handlar om. Enligt författarna kopplar CRM 
samman IT med strategier som ämnar att bygga långsiktiga relationer och lönsamhet. 
Även Jayachandran et al. (2005, s. 177) påpekar att IT-system är en del av CRM, men 
att dessa enbart kan hjälpa till att effektivisera processerna och kan därmed endast ses 
som ett komplement till företagets processer och arbete med CRM. Detta perspektiv på 
CRM har några likheter med det teknologiska perspektivet, eftersom IT används inom 
båda för att samla information om kunder. Att IT nämns inom båda perspektiven är en 
anledning till varför förvirring uppstått gällande förståelse för CRM, och det är därför 
viktigt att särskilja perspektiven från varandra. Trots att de båda nyttjar IT, så är den 
huvudsakliga skillnaden att CRM inom det organisationsövergripande perspektivet ses 
som en process eller strategi för att skapa hållbara kundrelationer och som stöds och 
underlättas av IT, medan CRM inom det teknologiska perspektivet ses som ett 
teknologiskt verktyg eller hjälpmedel (Roth, 2015, s. 28). Det 
organisationsövergripande perspektivet handlar alltså om att CRM är en strategi, eller 
process, som företag bör utforma och arbeta efter genom hela organisationen, snarare än 
att se det som ett system som försäljningsavdelningen kan använda sig av för att 
utforma bättre anpassade marknadsföringsåtgärder.  
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Roth (2015, s. 24) menar att CRM inom det organisationsövergripande perspektivet kan 
definieras som en process eller en strategi. Nguyen & Mutum (2012, s. 401) är två av de 
forskare som antagit det organisationsövergripande perspektivet i sin forskning om 
CRM. De definierar CRM som ”en process av relationsbyggande och samskapande av 
värde mellan ett företag och dess kunder, för att skapa win-win situationer, förbättra 
kundens livstidsvärde och öka lönsamheten” (Nguyen & Mutum, 2012, s. 402). 
Processer utgörs inom det organisationsövergripande perspektivet av det arbete som 
anställda i en organisation genomför i exempelvis interaktion med kunder i möten med 
dessa, och hur de sedan lämnar över genererad information till kollegor, alternativt 
lagrar den i ett CRM-system (Storbacka & Lehtinen, 2000, refererad i Roth, 2015, s. 
24). Dessa processer görs för att i förlängningen skapa värde för kunder och företagets 
andra intressenter. Interaktionerna mellan företag och kund har förändrats i och med 
uppkomsten av Webb 2.0-verktyg såsom sociala kanaler, och detta har gjort att en ny 
version av CRM har trätt fram, vilken kallas för socialt CRM. 
 
3.3 Social Customer Relationship Management 
Företag har, som vi nämnt tidigare, länge använt sig av informationsteknologi i sina 
CRM-strategier eller -processer. De teknologier som traditionellt sett använts och som 
ofta kopplas ihop med CRM är databaser där information om kunder samlas. Shah & 
Murtaza (2005) påpekar att dessa traditionella teknologier innebär en ensidig 
kommunikation, där företag samlar in information om sina kunder. Teknologiska 
utvecklingar och den ökade användningen av Internet har dock gjort det möjligt för 
företag att använda sig av andra teknologier för att samla in information om sina kunder 
(Choudhury & Harrigan, 2014, s. 150), exempelvis sociala medier, och dessa möjliggör 
att en ömsesidig interaktion kan ske tillsammans med kunden.  
 
Greenberg (2010, s. 410) hävdar att CRM har fått ett större fokus på interaktioner 
mellan kund och företag, vilket har skett som följd av utvecklingen av social 
kommunikation. Det bidrog till stora förändringar i sättet som kunder interagerar med 
företag och med andra kunder. Dessa förändringar kan vara exempelvis i form av andra 
medel (exempelvis mobiltelefoner och surfplattor) samt kanaler (exempelvis sociala 
medier) för kommunikation. Utvecklingen av social kommunikation gjorde det lättare 
för kunder att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet, vilket i sin tur motiverade fler 
till att göra det, och denna kunskap kunde sedan delas globalt och i realtid (Greenberg, 
2010, s. 411). Den stora mängden information som blev tillgänglig ledde till att kunder 
började leta efter information om företag och dess produkter från andra källor än det 
aktuella företaget, vilket utgjorde en utmaning för företagen. För att få bättre kontroll 
över dialogerna om företaget och dess produkter, och för att få kunderna att engagera 
sig med företaget istället, började företag erbjuda fler kontaktpunkter mellan dem och 
kunderna i form av bland annat sociala kanaler. Detta för att kunderna då istället kunde 
kontakta företagen via dessa samt utnyttja dem till att dela med sig av sina upplevelser 
tillsammans med andra. Dessa ökade kontaktpunkter underlättar för kundengagemang 
(Malthouse et al., 2013, s. 270), vilket är en av de grundläggande strategierna för socialt 
CRM (hädanefter SCRM) (Orenga-Roglá & Chalmeta, 2016, s. 2).  
 
SCRM kan definieras som “en filosofi och en affärsstrategi som stöds av en teknologisk 
plattform, processer och sociala egenskaper, utformad för att engagera kunden i en 
gemensam konversation för att erbjuda ömsesidigt fördelaktigt värde i en pålitlig och 
transparent affärsmiljö” (Greenberg, 2009, s. 8). Denna definition av SCRM inkluderar 
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kundengagemang som en central del, något som den tidigare versionen av CRM saknar. 
Den definition som Greenberg (2009, s. 8) använder sig av bygger därmed på 
definitionen av CRM som en process eller strategi som hela företaget bör arbeta med för 
att stärka sina relationer med kunder. Den är dock utvecklad på så sätt att den inkluderar 
sociala funktioner, processer och förmågor vilket integrerar interaktionen mellan kunder 
och företag, samt mellan kunder och deras vänner, anhöriga och jämlikar. Definitionen 
indikerar även att det existerar nya verktyg, teknologier och processer som företag kan 
använda sig av för att underlätta interaktioner med kunder, där målet är att skapa 
långvariga relationer (Choudhury & Harrigan, 2014, s. 151). Dessa nya verktyg kan 
bland annat vara sociala kanaler, vilka vi har valt att titta närmare på i denna studie.  
 
För att SCRM ska fungera effektivt behövs deltagande, delande, samarbete och tillit 
mellan företag och kund och det bör ses som ett komplement till företagets arbete med 
CRM (Orenga-Roglá & Chalmeta, 2016, s. 3). Att företag väljer att integrera sociala 
kanaler i relationen innebär att dialogen blir publik och global och utgör därmed en stor 
utmaning för företag då de måste hantera de kommentarer som kommer in, oavsett om 
de är positiva eller negativa. Att undersöka dialogerna som förs om företag är idag mer 
relevant än någonsin tidigare, eftersom kunderna nu agerar på grunder av dessa 
konversationer och påverkar därmed verksamheten (Greenberg, 2010, s. 411). Det kan 
exempelvis handla om att kunderna i sin beslutsprocess läser negativa kommentarer 
som lämnats om en produkt, om dess utformning, prestanda eller liknande, och beslutar 
sig utifrån dessa att inte köpa produkten. Ett annat exempel är att kunderna läser många 
positiva kommentarer om ett företag och deras bemötande till kunder vilket påverkar 
dem till att involvera sig med företaget. Om företag kan använda sociala kanaler som 
kontaktpunkter på ett effektivt sätt ökar chansen att de får tillgång till den information 
som de vill ha om sina kunder. Om de därefter integrerar informationen effektivt inom 
företaget, finns möjlighet för dem att bygga ännu starkare relationer med kunderna 
genom att låta dem själva tala om sina behov och önskemål. 
 
SCRM går alltså ut på att företag bygger starka relationer med sina kunder genom att 
engagera dem i en ömsesidig dialog där kunskap och värde kan skapas och utbytas, 
vilket underlättas med användningen av sociala kanaler. Att använda sig av sociala 
kanaler kan dock även göra en utmaning för företagen då kundens engagemang inte 
nödvändigtvis är positivt. Vi har därför valt att undersöka hur företag skapar 
kundengagemang med hjälp av sociala kanaler för att få en djupare förståelse för om 
och hur arbetet med detta kan leda till värdeskapande- och/eller värdeförstörande. 
Kundengagemang som begrepp kan dock vara diffust, och vi fortsätter därför med att 
undersöka detta fenomen närmare och vad det kan ha för följder. 
 
3.4 Kundengagemang 
Trots att begreppet “engagemang” har fått mycket uppmärksamhet i litteratur inom 
olika discipliner såsom marknadsföring, management, psykologi och utbildning, så 
finns det fortfarande oklarheter kring dess definition och uppbyggnad (Vivek et al., 
2012, s. 133). Begreppet “engagemang” började enligt Appelbaum (2001, refererad i 
Brodie et al, 2013, s. 105) att användas i sammanhang med affärsrelationer och 
varumärkesbyggande i början på 2000-talet. Kundengagemang porträtterades då som ett 
verktyg för att skapa, bygga och förbättra kundrelationer. Begreppet kan ses både som 
en strategisk nödvändighet för företag för att kunna etablera och behålla 
konkurrensfördelar, samt som en värdefull prediktor för framtida prestationer i form av 
försäljningstillväxt och lönsamhet (Brodie et al, 2013, s. 105). Sedan 2005 har termen 
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“engagemang” blivit använd alltmer i den akademiska litteraturen inom 
marknadsföringsområdet.  
 
Som vi nämnde tidigare, härstammar kundengagemang från relationsmarknadsföringen. 
Det handlar till stor del om att företag skapar långvariga relationer med sina kunder, 
dock menar flertalet författare (se t.ex. Vargo & Lusch, 2008, s. 256) att det även 
härstammar från Service-Dominant logiken (S-D logiken). S-D logiken visar på vikten 
av kundernas bidrag till det gemensamma skapandet av personliga upplevelser och 
uppfattat värde med företag genom aktiva, tydliga och pågående dialoger och 
interaktioner med företaget (Vargo & Lusch, 2008, s. 256). Brodie et al. (2011, s. 253) 
menar att S-D logiken ger en teoretisk grund för utvecklingen av begreppet 
kundengagemang, vilket speglar kundernas interaktiva och gemensamt skapande 
upplevelser med andra intressenter. Författarna hävdar att de teoretiska rötterna av 
kundengagemang grundas genom interaktiva upplevelser och gemensamt skapande av 
värde (gemensamt värdeskapande) inom relationer. 
 
De underliggande dimensionerna av kundengagemang samt dess karaktär är två av de 
saker som författare är oense om. Vissa författare (se t.ex. Brodie et al., 2011; 
Hollebeek, 2011) definierar kundengagemang som ett psykologiskt tillstånd. Brodie et 
al. (2011, s. 259) menar att kundengagemang återspeglar ett psykologiskt tillstånd hos 
en kund som framkallas av individens specifika interaktiva upplevelser med ett 
varumärke/företag. Andra författare såsom Bowden (2009, s. 64) och Sashi (2012, s. 
256) definierar det istället som en psykologisk process. Sashi (2012, s. 256) lyfter 
studier gjorda av Economist Intelligence Unit (2007) som utifrån dessa definierar 
kundengagemang som “en intim, långvarig relation med kunden”, men påpekar även att 
begreppet ibland används för att beskriva marknadsföring, tillfredsställelse, 
kundbevarande och lojalitet. I fråga om strategi, handlar engagemang om skapandet av 
upplevelser som tillåter företagen att bygga djupare, mer meningsfulla och hållbara 
interaktioner mellan företaget och dess kunder eller externa intressenter och påpekar att 
det inte är en punkt som kan nås, utan snarare en process som utvidgas och utvecklas 
över tid (refererad i Sashi, 2012, s. 256). Bowden (2009, s. 65) definierar 
kundengagemang som en psykologisk process som tydliggör de underliggande 
mekanismerna genom vilka kundlojalitet skapas för nya kunder, samt de mekanismer 
genom vilka lojalitet kan bevaras för återkommande kunder. Författaren menar att 
kundengagemang bör ses som en process snarare än ett slutstadium, då begreppet 
kartlägger variationen av kundernas beteenden och attityder vilka resulterar i företags-
specifika konsekvenser, såsom lojalitet. Utifrån dessa beskrivningar kan vi alltså se att 
målet med kundengagemang är att skapa starka band och lojalitet hos kunderna, och vi 
väljer att i vår studie se på fenomenet som en process bestående av ett antal mekanismer 
vilka företag kontinuerligt bör arbeta med. Vi väljer att se det utifrån detta perspektiv då 
vi anser att kundengagemang inte är ett slutstadium som företag når till, utan något som 
kontinuerligt behöver arbetas med för att få kunderna att engagera sig fler gånger, och 
på så sätt få en långvarig relation med dem. 
 
Genom vår litteraturgenomgång kan vi se att olika författare beskriver kundengagemang 
utifrån antingen ett endimensionellt eller ett multidimensionellt perspektiv. Majoriteten 
av författare ser kundengagemang utifrån ett multidimensionellt perspektiv, där de tar 
hänsyn till dess kognitiva, emotionella eller beteendemässiga delar. Vivek et al. (2012, 
s. 128) är ett exempel på författare som ser begreppet som multidimensionellt, och de 
adderar även en social del till begreppet. Författarna menar att den kognitiva och 
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emotionella delen handlar om kundernas erfarenheter medan den beteendemässiga och 
sociala speglar deltagandet av nuvarande och potentiella kunder. De hävdar att 
kundengagemang involverar det band som individer bildar till företag baserat på deras 
upplevelser med företagets erbjudanden och aktiviteter.  
 
Andra beskriver engagemang utifrån ett endimensionellt perspektiv och fokuserar 
antingen på den kognitiva, emotionella eller beteendemässiga delen. Av de författare 
som ser kundengagemang utifrån ett endimensionellt perspektiv är den beteendemässiga 
delen dominerande (Brodie et al, 2011, s. 254). Exempelvis Jaakkola & Alexander 
(2014, s. 248) fokuserar endast på den beteendemässiga dimensionen då de menar att 
engagemang som begrepp har ett fokus på beteenden från aktörer. Brodie et al. (2011, s. 
254–255) påpekar dock att det endimensionella perspektivet på kundengagemang 
kanske gör det enklare att undersöka, men att detta perspektiv gör att andra viktiga delar 
av kundernas engagemang som tas upp i litteratur missas. Vi har därför valt att se 
kundengagemang som ett multidimensionellt begrepp för att få en så djup förståelse 
kring fenomenet som möjligt. 
 
Trots att forskare inte har nått en överenskommelse gällande definitionen av 
kundengagemang kan tolkningarna av begreppet på vissa sätt ändå liknas vid varandra. 
Den likhet som Zhang et al. (2017, s. 230) tar upp är att definitionerna tenderar att 
fokusera på kundernas interaktioner och gemensamma värdeskapande med företag, 
varumärken eller andra kunder. Denna likhet belyser även Mollen & Wilson (2010) som 
menar att forskare ofta definierar kundengagemang som något som involverar 
upplevelser, interaktioner och/eller kopplingar mellan subjekt (kund) och objekt 
(varumärket, företaget, webbsidor, andra kunder). Venkatesan (2017, s. 290) beskriver 
också en gemensam nämnare i olika definitioner av begreppet vilket är det 
grundläggande antagandet om att kunder är värdefulla för ett företag på många sätt 
utöver hans eller hennes transaktioner. Författaren menar att detta är en utveckling av 
relationsmarknadsföringen där transaktionen från kund lägger grunden för en bredare, 
gemensamt fördelaktig relation som främjar word-of-mouth och ett gemensamt 
skapande (co-creation) av nya produkter. 
 
3.5 Kundengagemang på online- kanaler 
I och med att vi i vår studie undersöker hur företag skapar kundengagemang med hjälp 
av sociala kanaler, redogör vi för hur engagemang kan ta sig uttryck på dessa kanaler. 
Utvecklingen av Internet och särskilt framväxten av sociala kanaler med dess 
förbättrade förmåga att underlätta interaktioner mellan företag och kund har fångat 
intresset hos många företag (Sashi, 2012, s. 255), då de genom dessa teknologier och 
verktyg bättre kan förstå och betjäna sina kunder. Venkatesan (2017, s. 289) påpekar att 
den ökade användningen av teknologiska utvecklingar har lett till att kundengagemang 
allt oftare sker på online-kanaler. Dessa kanaler ger företag möjlighet att skapa band 
med kunder genom att använda medier med större räckvidd. Den interaktiva karaktären 
hos dessa digitala medier ger inte bara möjlighet till företag att dela och utbyta 
information med sina kunder, utan det tillåter även kunder att dela och utbyta 
information med varandra. Författarna påpekar att företag, genom att använda sociala 
kanaler, kan utforma relationer med existerande såväl som nya kunder samt bilda 
mötesplatser där kunder och företag interaktivt samarbetar för att identifiera och förstå 
problem, samt utveckla lösningar för dem. I och med att sociala kanaler gör det lättare 
för relationer att bildas, kan dessa hjälpa till att verkställa målen med 
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relationsmarknadsföringen, detta genom att erbjuda verktyg som bättre kan 
tillfredsställa kunden och bygga kundengagemang (Sashi, 2012, s. 257).  
 
Företag står inför högre krav att leverera värde och erbjuda bättre service till sina 
kunder i och med ökad konkurrens på marknaden som tillkommit som följd av 
teknologiska utvecklingar. Venkatesan (2017, s. 289) menar att teknologierna har 
medfört att en större konkurrens råder bland företag då det blivit lättare för konkurrenter 
att träda in på marknaden. Den större konkurrensen leder i sin tur till att företag blivit 
mer motiverade att implementera olika strategier för att bygga en djupare relation till 
sina kunder, för att få dem att stanna kvar hos dem istället för att gå till en konkurrent. 
En av dessa strategier som företag implementerar i allt större utsträckning är just att 
engagera sina kunder.  
 
Den interaktiva miljö som finns på sociala kanaler medför att konversationer mellan 
individer och företag lättare kan ske, samt att företag genom dessa kan involvera sina 
kunder i värdeskapande aktiviteter, vilket i sin tur kan göra att företagen bättre kan 
betjäna sina kunder och uppfylla deras behov (Sashi, 2012, s. 254). Interaktiviteten på 
sociala kanaler underlättar processen av att skapa bestående, intima relationer med tillit 
och åtagande mellan företag och kund (Sashi, 2012, s. 260). Utifrån ovanstående kan vi 
se att sociala kanaler spelar en viktig roll i arbetet med kundengagemang. Därför vill vi 
undersöka hur företag arbetar med att skapa kundengagemang med hjälp av just dessa 
sociala kanaler.  
 
I och med att kundengagemang ofta sker på online-kanaler idag, har studier gjorts där 
forskare tittat närmare på hur kundernas engagemang ser ut i just denna kontext. Vi har 
genom vår litteraturgenomgång sett att olika modeller tagits fram för hur företag bör 
arbeta för att skapa kundengagemang via sina sociala kanaler. Dessa innefattar olika 
dimensioner av engagemang (Bowden, 2009; Van Doorn et al., 2010). Dessa modeller 
har som mål att, genom en engagemang-process, omvandla kunder till förespråkare för 
företaget, vilket innebär att kunden rekommenderar företaget och dess produkt/tjänst till 
andra. Själva processen genom vilken kunderna går för att bli en förespråkare av 
varumärket är också ett undersökt forskningsområde. Podtar et al. (2018, s. 600) är ett 
exempel på forskare som tagit fram en modell över processen av kundengagemang på 
online-kanaler. De slår ihop liknande och frekvent omnämnda delar av engagemang 
som diskuteras i litteratur om ämnet till sju dimensioner som författarna menar ska 
representera processen för kundengagemang på online-kanaler. De hävdar att dessa sju 
dimensioner gör det lättare att förstå vilken roll sociala kanaler har i åstadkommandet av 
kundengagemang (s. 599). Även Sashi (2012, s. 260) har tagit fram en modell över 
processen att skapa engagemang, och menar att denna process utgör en cykel bestående 
av sju steg.  
 
Vi har tagit hänsyn till dessa olika steg eller dimensioner som tas upp i litteraturen över 
hur företag bör arbeta med att skapa engagemang, utifrån målet att få kunderna till att 
bli förespråkare för företaget. Podtar et al (2018, s. 607) visar med sin studie att vissa 
kunder inte behöver alla dessa delar av engagemang för att bli förespråkare för 
företaget, utan att olika typer av kunder följer olika mönster i processen av engagemang. 
För att säkerställa att så många kunder som möjligt ska bli förespråkare för företaget 
behöver företag dock ha alla delar i åtanke. Vi kommer nu att närmare redogöra för de 
dimensioner som vi sett att flera författare har gemensamt, vilket vi anser tyder på att de 
är relevanta för att förklara fenomenet.  
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3.5.1 Kontakt 
Både Sashi (2012, s. 260) samt Podtar et al (2018, s. 600) tar upp att kontakt är en 
nödvändig förutsättning för att kunderna ska kunna bilda långvariga relationer med 
emotionella band till företaget, vilket de menar är målet med kundengagemang. Denna 
kontakt kan skapas antingen genom traditionella offline-kanaler eller nya digitala 
online-kanaler såsom sociala nätverk (Sashi, 2012, s. 260), och just sociala nätverk 
underlättar skapandet av kontakt med ett stort antal individer. Podtar et al. (2018, s. 
600) menar att denna kontakt sker genom att företaget kommunicerar till kund på 
sociala kanaler såsom Facebook och Instagram, exempelvis genom inlägg och annonser. 
Denna kommunikation sammankopplar kunden till företaget genom att skapa 
medvetenhet och öka synligheten av det. Författarna påpekar att genom att göra kunden 
medveten om företaget och dess erbjudanden, startar det även en kognitiv process hos 
kund där denne överväger och utvärderar företagets olika erbjudanden. Kontakten ger 
även en möjlighet för företaget att motivera och påverka kunden till att skapa positiva 
hänvisningar till företaget (Podtar et al., 2018, s. 600).  
 
Sashi (2012, s. 260) påpekar att det både kan vara kunden som söker upp företaget för 
att själva skapa en kontakt, eller att företaget söker upp kunderna för att tillfredsställa ett 
behov kunden eventuellt inte visste att den hade. Iankova et al. (2018, s. 3) förklarar att 
företag kan utföra detta genom att introducera nya produkter på företagets sociala 
kanaler som kunden kan upptäcka när den surfar runt på dem. Författarna menar även 
att kontakt kan uppstå genom att kunden följer en länk på sociala medier till företagets 
hemsida. Carlson et al. (2018, s. 85) hävdar att en bra möjlighet för kunden att komma i 
kontakt med ett företag är en viktig del i att lyckas med kundengagemang. Författarna 
fortsätter och påpekar att det sedan framkomsten av sociala medier har blivit lättare att 
ta kontakt med kunder.  
 
3.5.2 Interaktion 
När kontakt har skapats kan kunden interagera och gemensamt kommunicera med 
företaget samt med andra kunder genom “gillningar”, kommentarer och inlägg. 
Kommunikationen sker alltså därmed inte längre från en part till en annan, utan mellan 
varandra. Innan Internets uppkomst skedde dessa interaktioner genom tillgängliga 
metoder såsom word-of-mouth, brev och telefon till nära vänner och familj (Sashi, 
2012, s. 261). Efter utvecklingar av Webb 2.0-verktyg har dock restriktioner i form av 
rum och tid försvunnit, och interaktioner kan nu ske i realtid mellan människor runtom i 
världen. Möjligheterna att kunna kommunicera dygnet runt, och även med vem som 
helst, har lett till att företag alltid kan vara i kontakt med sina kunder, samt att de direkt 
kan ge information eller ta emot synpunkter från dem i realtid (Tikkanen et al., 2009, s. 
1375). Sawhney et al. (2005, s. 7) menar att Internet och sociala kanaler innebär att 
företag kan ha en kontinuerlig dialog med sina kunder, få reda på information om vad 
kundgrupper med samma intresse tycker samt utvidga räckvidden för att kunna nå 
potentiella kunder. 
 
Podtar et al. (2018, s. 601) beskriver att företag genom interaktioner kan påverka, 
motivera samt skapa kontakt med kund genom att stimulera deras emotionella 
komponent. Detta kan exempelvis handla om att företaget berömmer kunderna för deras 
positiva feedback. Vid hantering av negativa kommentarer bör företag försöka hantera 
dessa ödmjukt utan att bli för defensiva, men med ett tydligt mål att lösa problemet. 
Författarna menar att interaktioner på sociala medier kan ses som en konversation 
mellan företag och kund, på en plattform där företaget erbjuder kunden att dela med sig 
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av sina åsikter och tankar. Företaget kan svara på kundernas frågor, och därigenom göra 
så att kunden blir intresserad av varumärket. Genom att “gilla” samt kommentera med 
personliga meddelanden till kunderna kan företag underlätta att dessa interaktioner sker 
(Podtar et al., 2018, s. 601). Mollen & Wilson (2010) hävdar att interaktioner 
uppmuntrar kunden att bidra till de värdeadderande aktiviteterna och arbeta för att skapa 
värde tillsammans med företaget, och de kan även göra så att företag bättre kan förstå 
kundernas behov, speciellt gällande förändringar av dessa över tid (Sashi, 2012, s. 261). 
De kan även underlätta utvecklingen av nya produkter eller att modifikationer på 
existerande produkter kan göras för att bättre tillfredsställa dessa föränderliga behov.  
 
Ovanstående visar hur viktigt det är med interaktioner, vilket även styrks av Zhang et al. 
(2017, s. 230) som påpekar att interaktioner mellan kund och företag är en viktig del av 
kundengagemang. Vikten av interaktioner styrks även av Vivek (2009, s. 108) som 
hävdar att kundengagemang delvis skapas utifrån kundens medverkan i sociala 
interaktioner med både företaget och andra kunder.  
 
3.5.3 Upplevelse 
Nästa del av processen över kundengagemang skiljer sig lite mellan olika författare. 
Sashi (2012, s. 262) går vidare till tillfredsställelse medan Podtar et al. (2018, s. 601) 
berör upplevelse innan dess. Författarna menar att upplevelser är en viktig del för att 
förstå och förklara kundengagemang i online-kanaler då detta begrepp dels uppkommer 
frekvent i studier på området, samt för att explosionen av sociala kanaler har lett till att 
kunder gärna delar med sig av bra, såväl som dåliga upplevelser på sociala medier. 
Denna delning av information har ökat kundernas förväntningar på service, och 
högkvalitativ kundtjänst har därmed blivit ett krav. Upplevelser handlar om att skapa 
uppfattningar hos kunder efter att de har interagerat med varumärket, och framkallar 
känslor beroende på om interaktionen var positiv eller negativ. Shaw & Ivens (2002, 
refererad i Podtar et al., 2018, s. 601) beskriver upplevelser som de sinnen som 
stimuleras och de känslor som väcks hos kunden under deras möte med företaget, samt 
utvärdering av dessa jämfört med dennes förväntningar. Beroende på interaktionen kan 
alltså kundens upplevelse vara antingen positiv eller negativ.  
 
Podtar et al. (2018, s. 601) menar att företag kan arbeta för att skapa positiva 
upplevelser för kund genom sina inlägg, personliga svar, omnämningar och innovation. 
Vid negativa kommentarer kan ett snabbt agerande och svar i god tid med empatisk 
attityd mot kundernas klagomål påverka kundernas tankar om företaget. Dessa 
ageranden från företaget hjälper alltså dem att erhålla fördelaktiga uppfattningar om 
dess varumärke och förbättrar kundernas upplevelser. Författarna hävdar att positiva 
upplevelser kan resultera i kundlojalitet och att kunderna pratar gott om företaget till 
andra.  
 
3.5.4 Tillfredställelse 
Podtar et al. (2018, s. 602) menar att tillfredsställelse är en process som baseras på 
utfallen från kundernas utvärdering; alltså, resultatet av upplevelserna med företaget. 
Även Sashi (2012, s. 262) tar i sin cykel av kundengagemang upp tillfredsställelse och 
menar att det endast är då interaktionerna mellan företag och kund resulterar i 
tillfredsställelse som de fortsätter vara sammankopplade, samt interagera med varandra, 
och detta ökar sannolikheten att kunden blir förespråkare för företaget. Om kunden är 
nöjd med sin upplevelse av interaktionen, blir denne alltså tillfredsställd. Om kunden är 
nöjd och tillfredsställd, kan det leda till att företaget bevarar kunden under en tid, vilket 
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i sin tur ökar lojaliteten, och uppstår då företaget presterar såsom kunden förväntade sig 
(Podtar et al., 2018, s. 602). Författarna menar att en tillfredsställd kund kommer att 
fortsätta att engagera sig med företaget genom sociala kanaler, vilket till slut kan leda 
till att ett emotionellt band skapas eller att kunden är lojal till företaget.  
 
Tillfredsställelse kan därför ses som kundens psykologiska utvärdering av varumärket, 
vilket resulterar i emotionell lojalitet samt att kunden stannar kvar hos företaget (Podtar 
et al., 2018, s. 602). Företag kan genom sociala kanaler underlätta kundernas 
tillfredsställelse genom att arbeta för att erbjuda dem positiva upplevelser via personliga 
kommentarer och meddelanden samt genom att ge svar i god tid. Detta kommer enligt 
författarna att påverka den emotionella komponenten, hjälpa kunder att utvärdera sina 
upplevelser och kommer därmed att leda till kundlojalitet, intimitet, bevarande av 
kunder, återköp och fortsatt involvering med företaget. 
 
Mittal & Kamakura (2001, s. 131) påpekar att tillfredsställelse inte är ett slutligt mål, 
vilket många undersökningar och betyg på kundnöjdhet ofta antyder. De menar att det 
är ett mellanliggande steg i företagets strategier för att uppnå sina mål. Det har länge 
funnits tankar och idéer om att nöjda kunder är målet för varje organisation, men Firat 
& Dholakia (2006, s. 136) visar i sin studie att detta alltmer ifrågasätts och menar att 
målet med marknadsföring inte längre är nöjda kunder utan auktoriserade kunder, vilka 
skapas genom partnerskap med företag som tillåter kunderna att tillsammans vara med 
och konstruera sina önskningar och produkter.  
 
3.5.5 Fortsatt involvering 
Podtar et al. (2018, s. 602) menar att fortsatt involvering innebär en process av 
bibehållande av kundernas intresse så att de förblir engagerade eller involverade med 
företaget, vilket ökar sannolikheten att de stannar kvar hos företaget och att de blir 
lojala mot det. Genom sociala medier kan företag kontinuerligt övervaka konversationer 
om varumärket, vilket hjälper dem att förstå sina kunders behov, problem, klargöra 
varumärkesrelaterade frågor samt göra dem nöjda genom att frekvent kommunicera 
lämpliga erbjudanden som passar deras behov. Författarna menar att frekventa positiva 
upplevelser hjälper till att få kunderna att fortsätta involvera sig med företaget, och 
fortsatt involvering kan mätas genom att se hur länge kunderna håller sig involverade 
med företaget via sociala kanaler. Att behålla kunder genom att kontinuerligt interagera 
och hålla dem upptagna är fortsatt involvering. Podtar et al. (2018, s. 602) menar att 
företagen kan uppnå fortsatt involvering av kunder via sociala kanaler genom 
exempelvis tävlingar och omröstningar, och hävdar att detta kommer att hjälpa till att 
skapa ett emotionellt band och intimitet mellan kund och företag. Författarna beskriver 
att det i sin tur kommer leda till återköp, kundernas förtroende och lojalitet samt 
bevarandet av kunder. Involverade kunder är mer troliga att påverka andra och skapa 
positiva hänvisningar till företagets erbjudanden.  
 
Bevarandet av kunder kan vara ett resultat av antingen generell tillfredsställelse över tid 
eller att kunden har väldigt positiva känslor till företaget (Sashi, 2012, s. 263). En 
generell tillfredsställelse över tid är ett resultat av återköp och interaktioner och innebär 
en långvarig relation mellan företag och kund, men inte nödvändigtvis att dessa har 
mycket positiva känslor gentemot varandra. Författaren påpekar att å andra sidan så 
innebär inte starka, positiva känslor att kunden har en långvarig relation med företaget. 
Bevarandet av kunder kan alltså vara ett resultat av antingen varaktiga relationer utan 
emotionella band eller emotionella band utan en långvarig relation.  
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Även Zhang et al. (2017, s. 232) lyfter denna dimension i sin studie på 
kundengagemang, dock under ett annat begrepp som de väljer att kalla för attraktion. 
Författarna menar att nivån på kundens attraktion handlar om både den tid som kunden 
ägnar på ett företags sociala kanaler, samt de sociala kanalernas förmåga att bevara 
kunder. Om en kund känner en attraktion till ett företag kommer de att besöka och 
interagera med just det företagets sociala kanaler, även fast många andra företags 
marknadsföringsaktiviteter är synliga på sociala kanaler.  
 
3.5.6 Tillgivenhet 
Podtar et al. (2018, s. 603) hävdar att genom fortsatt involvering i form av frekvent och 
kontinuerlig associering, kan kundens tillfredsställelse, tillit och tillgivenhet leda till att 
emotionella band skapas mellan kunder och företag. Författarna hävdar att ett starkt 
band mellan kund och företag utgör de största chanserna för företag att skapa lojala 
kunder. Om fortsatt involvering av kunderna leder till positiva upplevelser, hjälper det 
företagen att vinna kundernas tillit och tillgivenhet, vilket kan bli till lojalitet under 
tidens gång (Podtar et al., 2018, s. 603).  
 
Tillgivenhet har i en relation två stora dimensioner; emotionell tillgivenhet och 
beräknad tillgivenhet (Gustafsson et al., 2015, s. 211). Sashi (2012, s. 263) beskriver 
emotionell tillgivenhet som ett resultat av tillit och ett emotionellt band skapat från 
positiva upplevelser, medan beräknad tillgivenhet leder till varumärkeslojalitet. 
Gustafsson et al. (2015, s. 211) menar att beräknad tillgivenhet är mer rationell och ett 
resultat från brist på val eller att kostnaderna som skulle uppstå för kunden vid byte till 
ett annat varumärke är för stor. Även Shukla et al. (2016, s. 325) definierar beräknad 
tillgivenhet som en kostnadsberäkning för vad det skulle kosta kunden att lämna. 
Författarna hävdar att denna typ av tillgivenhet leder till högre nivåer av kundlojalitet 
och bestående relationer med företag (Gustafsson et al., 2005, s. 2011; Shukla et al., 
2016, s. 325). Emotionell tillgivenhet är mer känslosam och är ett resultat från tilliten 
och ömsesidigheten i en relation (Gustafsson et al., 2011, s. 211). Denna typ av 
tillgivenhet leder till högre nivåer av tillit och emotionella band i relation med företag. 
Kundlojalitet kan alltså ses som ett resultat av beräknad tillgivenhet till en produkt, ett 
varumärke, eller företag medan kundnöjdhet är ett resultat av emotionell tillgivenhet till 
en produkt, varumärke eller företag. Om kunderna är både lojala och nöjda, alltså om 
kundens tillgivenhet till ett företag omfattar både beräknad och emotionell tillgivenhet, 
så är kunden och företaget i en bestående relation med starka emotionella band (Shukla 
et al., 2016, s. 325). För att skapa bestående relationer till sina kunder, vilka hålls 
samman av starka emotionella band, bör företag därför arbeta för att skapa tillit och 
ömsesidighet med kunden samt för att få den att känna att det är kostsamt att lämna. 
 
Samhörighet är en koppling mellan tillgivna kunder och företaget, vilket leder till starkt 
varumärkesbyggande (Podtar et al., 2018, s. 603). Författarna menar att företag kan 
skapa samhörighet via sociala kanaler genom personliga kommentarer och 
meddelanden, vilket hjälper företaget att fortsätta vara sammankopplade med kunden. 
Detta leder i sin tur till förbättrad tillit, tillgivenhet, intimitet, tillfredsställelse, 
kundlojalitet och ökade rekommendationer/hänvisningar till företaget. 
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3.5.7 Förespråkande 
Rekommendationer handlar om ett agerande från kund, där denne föreslår eller råder att 
något är passande för ett särskilt syfte, och enligt Podtar et al. (2018, s. 603) är det på 
detta sätt som företagen vill att alla kunder till slut ska engagera sig. På sociala kanaler 
kan detta ta sig form genom att en kund rekommenderar ett företags 
erbjudanden/produkter eller upplevelser till andra. Sashi (2012, s. 263) påpekar att 
nöjda kunder kan välja att hålla sin nöjdhet för sig själva, men att de i dagens 
uppkopplade värld ofta väljer att interagera med andra på sina sociala nätverk för att 
sprida informationen om deras positiva upplevelser med en produkt, ett varumärke eller 
företag. Podtar et al. (2018, s. 607) får i sin studie fram ett resultat som visar att vissa 
kunder snabbt blir förespråkare för företag, medan Sashi (2012, s. 263) påpekar att det 
bara är då kunderna utvecklar emotionella band i långvariga relationer med företaget 
som de är troliga att bli förespråkare för företaget. Även Smith (2013) nämner 
emotionella band och menar att kunder som är emotionellt bundna till företaget och har 
positiva emotionella upplevelser är mer troliga att rekommendera det företaget. 
 
Podtar et al. (2018, s. 603) hävdar att kunder som rekommenderar företaget till andra 
har hunnit utvärdera företagets erbjudanden baserat på sina upplevelser, och om kunden 
är tillfredsställd kommer det leda till positiva hänvisningar för företaget. 
Rekommendationer är alltså ett styrkande gjord av nöjda kunder som marknadsför 
företaget och sprider positiv word-of-mouth på sociala kanaler. Den beteendemässiga 
komponenten av kundernas engagemang aktiveras i detta steg då kunden blir en 
förespråkare för företaget och råder andra till att engagera sig med det. Företag kan 
använda sig av sociala kanaler för att öka förespråkandet från kund genom att påverka 
kunderna emotionellt via sina inlägg på dessa kanaler, samt genom kommentarer, 
delningar och “gillningar” (Podtar et al., 2018, s. 603).  
 
Moliner et al. (2018, s. 390) hävdar att ett av de bästa sätten för företag att 
marknadsföra sig är genom att använda sig av förespråkare som pratar gott om 
företaget. Detta för att en förespråkare anses vara mindre partisk och även mer 
trovärdig, vilket leder till minskad oro hos andra kunder. Även Pansari & Kumar (2017, 
s. 302) påpekar att kundreferenser är bland det viktigaste som en kund kan bidra med 
till ett företag och hävdar att förespråkare för företag kan locka till sig kunder som 
annars inte hade blivit lockade av företagets övriga marknadsföringsaktiviteter. Nordin 
(2009, s. 1654) menar att när kunden har blivit en förespråkare för företaget bör fokus 
ligga på att företaget och kunderna tar hand om varandras intressen samt utbytet av 
värde.  
 
Målet med processen av kundengagemang är alltså att bygga starka, långvariga 
relationer med sina kunder vilka grundas på tillit, ömsesidighet och lojalitet. En av 
fördelarna som kan komma från kundernas engagemang är att företag kan skapa värde 
tillsammans med sina kunder i en process som kallas för gemensamt värdeskapande, 
eller value co-creation. Om engagemanget inte hanteras på ett sätt som tillfredsställer 
kunden, kan dock en process av gemensamt värdeförstörande, value co-destruction, 
initieras. Vi kommer nu att redogöra för dessa begrepp. 
 
3.6 Value co-creation 
Om engagemanget från kunderna hanteras på rätt sätt, kan det alltså leda till att värde 
skapas både för företag och kund. Detta kallas för value co-creation eller gemensamt 
värdeskapande, och Brodie et al. (2013) påpekar att detta begrepp ofta studeras ihop 
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med kundengagemang i online-miljöer. Detta begrepp har utvecklats över tid, och dess 
härkomst och betydelse kan ibland anses som otydlig. Traditionellt sett skapades värde 
av företag i form av produkter, och levererades sedan till kund via ett utbyte av varor 
och pengar (Vargo et al., 2008, s. 146). Företagets och kundens roll var här åtskilda, och 
värdeskapandet skedde som följd av företagets aktiviteter. Detta traditionella synsätt på 
värde kallas för “goods-dominant logic” (GDL). Författarna beskriver att ett alternativt 
synsätt på värde har trätt fram, kallat “service-dominant logic” (SDL). Inom detta 
perspektiv är kundens och företagets roller inte åtskilda från varandra, utan värde skapas 
alltid tillsammans, gemensamt och ömsesidigt i interaktioner mellan företag och kunder. 
Detta sker genom integrering av resurser samt tillämpning av kompetenser. Ranjan & 
Read (2016, s. 291) menar att för att det ska bli just gemensamt värdeskapande, behöver 
företaget låta kunderna vara med och ha en aktiv roll för att därigenom tillsammans 
skapa värde. Det finns alltså ett antagande om att kunderna skapar värde tillsammans 
med företag genom interaktioner och upplevelser, därmed genom engagemang.  
 
López et. al. (2017, s. 970) menar att den gemensamma skapandeprocessen är något 
som både gynnar företaget och kunderna. Ett gemensamt värdeskapande kommer att 
förbättra företagets ekonomiska förhållanden, samt förbättra relationerna med de olika 
intressenter som finns. Det kommer även göra att det är mer sannolikt att kunderna delar 
med sig av positiv word-of-mouth, uppvisa högre nivåer av tillit till företaget, samt vara 
mer lojal till varumärket. Det finns olika sätt som kunder kan bli medskapare av värde, 
exempelvis genom att ge råd eller hjälpa andra kunder inom ett företags kanaler, när de 
rekommenderar produkter eller tjänster till andra kunder, när de ger förslag till företaget 
eller när de försvarar företaget och dess anställda (Peeroo et al., 2017, s. 1254).  
 
För att det ska vara möjligt för ett gemensamt värdeskapande att uppstå behöver 
företaget se interaktionen med kunden som en win-win situation där relationen med 
kunden är viktigare än att maximera vinsten. Chathoth et al. (2012, s.13) menar att om 
företaget väljer att försöka skapa fördelar, samt gemensamt värde tillsammans för både 
sig själv och kunden, kommer det i slutändan leda till en mer lönsam affär och en mer 
långvarig relation med kunden. Smith (2013, s. 1890) påpekar att även ett deltagande 
från kund är en förutsättning för att ett gemensamt värdeskapande ska uppstå. Detta 
deltagande kan handla om de åtaganden eller resurser som kunderna tillhandahåller i 
processen för värdeskapande (Smith, 2013, s. 1890), alltså i interaktionerna med 
företaget. Exempel på åtaganden eller resurser som kunderna kan bidra med kan enligt 
författaren vara mentala (information), fysiska (ansträngning) och emotionella. Plé & 
Chumpitaz-Cáceres (2010, refererad i Smith, 2013, s. 1890) adderar finansiella 
(monetära kostnader), temporala (tid spenderad), beteendemässiga (interaktioner) och 
relationsmässiga resurser. I gengäld får kunderna fördelar vilka varierar beroende på 
kundens upplevda värde av processen. Författarna menar att värde, såsom det uppfattas 
och upplevs av kunder, ofta ses som ett utbyte där resurser offras för att erhålla fördelar. 
Om kunden upplever att de inte erhåller fördelar som väger upp för de resurser som de 
offrat, kan det leda till att kunden engagerar sig i så kallade “hanterings-beteenden”, där 
de försöker återställa förlorade resurser genom att exempelvis konfrontera företaget 
eller sprida negativ word-of-mouth om sin upplevelse (Smith, 2013, s. 1893). Detta 
kallas för gemensamt värdeförstörande och kommer att beskrivas närmare i nästa 
avsnitt. 
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Zhang et al. (2018, s. 64) hävdar att kundengagemang online kan ses som interaktioner 
mellan fyra komponenter; människor (kunder/anställda), organisationen, teknologi och 
service-design. Dessa fyra komponenter påverkar i olika grad om kundens engagemang 
leder till gemensamt värdeskapande. Deras studie visar att om kunderna har en positiv 
känsla kring sitt engagemang, såsom att de känner sig nöjda, värdesatta och upplever 
ömsesidighet, är det mer troligt att kunderna kommer skapa gemensamt värde 
tillsammans med företaget. Om kunderna känner att deras feedback är viktig och/eller 
uppmärksammad av företaget, ökar sannolikheten att de vill återgälda företaget på något 
sätt och därmed engagera sig i gemensamt värdeskapande. Företag kan uppnå detta 
genom att exempelvis göra en förändring av sina erbjudanden vilken baseras på 
kundernas feedback. På så sätt ser kunderna att företaget har tagit åt sig av deras input, 
och de får en positiv känsla från sitt engagemang.  
 
Beteenden och uppträdanden från företagets anställda har en stor påverkan på kundernas 
engagemang i gemensamt värdeskapande i online-miljöer (Zhang et al, 2018, s. 64; Yi 
& Gong, 2013, s. 1280). Att svara snabbt på kundernas frågor visar på professionalitet, 
kompetens och omtanke hos företaget, och leder till att kunden blir tillfredsställd med 
sitt engagemang (Zhang et al., 2018, s. 64). Författarna hävdar att om företag visar 
empati, artighet och mottaglighet genom att exempelvis ge personlig uppmärksamhet 
till kunderna och ta sig tid att förstå kundens problem och komma fram till en lämplig 
lösning, kan detta leda till att kunden sedan engagerar sig i gemensamt värdeskapande.  
 
Organisationer ses som främjare av gemensamt skapande via deras incitament, 
uppmuntran av feedback och service recovery-praxis (Zhang et al., 2018, s. 64). Om ett 
företag hanterar ett misslyckat servicemöte på ett bra sätt, kan det leda till förbättrad 
tillfredsställelse hos kund (Wirtz & Mattila, 2004, s. 161). Zhang et al. (2018, s. 64) 
menar att om företag stimulerar kommunikation mellan kunder, andra kunder, anställda 
och företag, att de har väl utformade processer för service recovery, samt uppmuntran 
till deltagande och feedback, kan det förbättra möjligheterna för gemensamt 
värdeskapande. Den sista komponenten som författarna menar påverkar kundernas 
engagemang i gemensamt värdeskapande är teknologi. Teknologi kan underlätta co-
creation genom smidiga anslutningar och interaktioner i realtid, exempelvis i form av en 
live-chatt. Hur snabbt det går för kunderna att få service, samt kvaliteten på denna 
service, främjar co-creation.  
 
3.7 Value co-destruction 
Precis som värde gemensamt kan skapas genom interaktioner mellan företag och kund, 
kan värde även gemensamt förstöras i dessa interaktioner (Plé & Chumpitaz Cáceres, 
2010, s. 431), om de inte hanteras på rätt sätt. Otillräckliga resurser, icke-fungerande 
teknologier och missförstånd är några faktorer som kan resultera i missnöjda och till och 
med arga kunder (Surachartkumtonkun et al., 2015, s. 179). Dessa arga kunder kan dela 
skadliga kommentarer om företag online, vilket resulterar i förstörelse av värde, 
försämrat rykte för företaget, reducerad försäljning och förlust av kunder (Patterson et 
al., 2016, s. 245).  
 
Gemensamt värdeförstörande skiljer sig från värdeförstörande vilket i litteratur beskrivs 
som ett service-misslyckande. Hess et al. (2007, s. 89) beskriver att några 
bakomliggande orsaker till ett service-misslyckande innefattar att kunden uppfattar 
tjänsten som felaktig, att tjänsten inte når upp till dennes förväntningar eller att de 
anställda behandlar kunderna på ett otrevligt sätt. Ett service-misslyckande, eller 
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värdeförstörande, innebär att företagets processer misslyckats och att kunden upplever 
missnöje som följd av detta (Järvi et al., 2018, s. 65). Denna beskrivning av 
värdeförstörande lägger därmed fokus på företagens ageranden mot kunden i en ensidig 
relation. Järvi et al. (2018, s. 65) menar att gemensamt värdeförstörande istället har ett 
fokus på samarbetet mellan aktörer snarare än att se värde som något som sker från en 
part till en annan. Gemensamt värdeförstörande är alltså en interaktiv process mellan ett 
företag och en kund, vilket även styrks av Plé & Chumpitaz-Cáceres (2010, s. 431).  
 
Om en kund upplever att ett service-misslyckande har skett, har även värdeförstörande 
skett. När kunden upplever att värde har förstörts, menar Järvi et al. (2018, s. 65) att 
denne kan komma att reagera på ett sätt som påverkar företaget negativt. Detta kan ta 
sig form genom att kunden exempelvis klagar på sociala kanaler, vilket därmed 
påverkar företagets varumärke och rykte. Det är först när kunden reagerar på detta sätt 
som följd av att värde förstörs som gemensamt värdeförstörande sker (Plé & Cáceres, 
2010, s. 432). Den interaktiva grunden av detta begrepp leder till att varje aktör spelar 
en viktig roll gällande om gemensamt värdeförstörande sker eller inte (Echeverri & 
Skålén, 2011, s. 367). Gemensamt värdeförstörande handlar om en process som kan ske 
som följd av att integrationen av resurser har misslyckats (Plé & Cáceres, 2010, s. 432). 
Författarna hävdar att när parter i ett samarbete misslyckas med att integrera sina 
resurser, eller då dessa används på ett sätt som inte var förväntat, kan även interaktionen 
mellan dem misslyckas. Gemensamt värdeförstörande är alltså nära kopplat till 
gemensamt värdeskapande. 
 
Gemensamt förstörande av värde kan ske på både en oavsiktlig och avsiktlig nivå 
(Zhang et al., 2018, s. 58). Plé & Chumpitaz-Cáceres (2010, s. 433) ger exempel på 
situationer där gemensamt värdeförstörande sker oavsiktligt. Författarna beskriver detta 
fenomen utifrån situationer där företaget involverar sina kunder i innovationsprocesser, 
vilket sker allt oftare. Trots att detta sätt att arbeta kan anses vara effektivt för att uppnå 
innovation, kan resultaten av det även vara negativt. Detta är på grund av att kunder har 
begränsad kunskap om nya teknologier/material och har kanske därför svårigheter att 
förutse nästa steg i innovationsprocessen eller vilka innovationer som bör fullföljas. 
Författarna menar att denna okunskap innebär att vissa kunder som engagerar sig i 
företagets innovationsprocesser inte kan använda sina resurser (och/eller företagets 
resurser) på ett sätt som företaget hade förväntat sig att de skulle göra. Detta är ett 
exempel på ett missbruk av resurser som sker av en olyckshändelse, och kan leda till att 
företagen inte kan utveckla en sådan innovativ lösning som de hade hoppats på och kan 
därmed kanske inte konkurrera på marknaden.  
 
Zhang et al. (2018, s. 58) exemplifierar att när en hög nivå av ansträngning och/eller en 
stor mängd resurser krävs för kundens deltagande, kan det leda till en negativ effekt på 
kundernas uppfattningar av värde. Negativt uppfattat engagemang kan uppvisas genom 
kundernas ofördelaktiga tankar, känslor och beteenden mot varumärket under 
interaktioner (Hollebeek & Chen, 2014, s. 63). Plé & Chumpitaz Cáceres (2010, s. 431) 
definierar value co-destruction som en minskning av välbefinnande hos en individ eller 
företag, vilket skett som ett resultat av en interaktion mellan dem. När individen eller 
företaget känner att deras välbefinnande blivit negativt påverkat, försöker de i sin tur att 
återställa dessa förlorade resurser genom olika beteenden, vilket resulterar i förlust av 
välbefinnande för någon av parterna (Smith, 2013, s. 1893), därmed uppstår co-
destruction. 
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Liknande för value co-creation har Zhang et al. (2018, s. 64) definierat att följande 
faktorer påverkar kundernas engagemang i value co-destruction i online-kanaler; 
människor (kunder/anställda), organisation och teknologi. Även Smith (2013, s. 1899) 
tar upp dessa tre och adderar även en fjärde; information. Zhang et al. (2018, s. 64) 
menar att kunderna engagerar sig i gemensamt värdeförstörande genom att exempelvis 
publicera sina negativa upplevelser med företaget och dess service på sociala kanaler, 
antingen för att varna andra, eller för att hämnas på företaget. Kunderna kan även känna 
att de vill straffa företaget för den skada som de orsakat, vilket leder till att kunderna 
engagerar sig i gemensamt värdeförstörande i online-kanaler. Även företagets anställda 
kan driva på gemensamt värdeförstörande om de exempelvis agerar på ett otrevligt sätt, 
inte lyssnar på kunden eller saknar empati i interaktion med kund. Sådana beteenden 
från anställda gör att kundernas självkänsla samt stöd till företaget minskar (Smith, 
2013, s. 1899) och de blir mer villiga att engagera sig i gemensamt värdeförstörande.  
 
Zhang et al. (2018, s. 64) påpekar att för att ett företag ska kunna engagera sina kunder 
på en hög nivå, måste de noggrant utforma detta engagemang på ett sätt som maximerar 
de kreativa aktiviteterna och minimerar de förstörande. Om en organisation inte har 
strukturerade riktlinjer för hur de ska hantera engagemang kan det utlösa gemensamt 
värdeförstörande. Författarna bevisar med sin studie att om företag har en likgiltig 
attityd, är konfronterande i sin hantering av kundernas feedback, inte erbjuder kunden 
någon plats att framföra sina klagomål på samt om det tar lång tid på sig att ge 
kundservice eller genomför service recovery vid negativt engagemang, kan det leda till 
att kunderna engagerar sig i gemensamt värdeförstörande. Detta är i linje med studien 
gjord av Bowden et al. (2017), som hävdar att ett, av kund, negativt uppfattat 
engagemang kan ha skadliga effekter och att företagets policys och anställda kan utlösa 
gemensamt värdeförstörande. Även teknologin kan påverka kunderna att engagera sig i 
gemensamt värdeförstörande. Van Doorn et al. (2010, s. 258) menar att 
kundengagemang innefattar all kommunikation mellan olika typer av online-kanaler, 
och att målet med kommunikationen är att undvika osäkerhet och reducera oklarheter. 
Om kunden uppfattar teknologin som misslyckad eller svårhanterad hävdar Zhang et al. 
(2018, s. 64) att detta kan leda till att kunden engagerar sig i gemensamt 
värdeförstörande. Den faktor som Smith (2013, s. 1899) adderar i form av information 
handlar om att om kunden uppfattar en brist på information eller att 
kommunikationssystemen är ineffektiva, kan detta bidra till att denne engagerar sig i 
gemensamt värdeförstörande. 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel presenterar och motiverar vi de valda metoderna för hur empiri har 
insamlats, utförts och framställts. Avslutningsvis diskuteras de etiska aspekterna samt 
begränsningarna av denna studie. 
 
4.1 Metod för insamling av data 
Vid insamling av empiriska data till kvalitativa undersökningar finns olika metoder att 
använda sig av, några av dessa är fokusgrupper, observationer, fältstudier, analyser och 
intervjuer (Gilmore & Carson, 1996, s. 23). Bryman (1997, s. 58–59) påpekar att 
deltagande observationer samt kvalitativa intervjuer är de metoder som oftast används 
inom kvalitativ forskning. I och med att vi antagit en interpretativistisk kunskapssyn 
samt att vi med vår studie vill få en djupare förståelse för hur och om företagens arbete 
med kundengagemang kan leda till värdeskapande eller värdeförstörande, anser vi att 
intervjuer kommer vara den mest lämpliga metoden. Detta är i linje med Collis & 
Hussey (2014, s. 133) och Rowley (2012, s. 262) som menar att intervjuer vanligtvis 
används inom kvalitativ forskning där forskaren vill få insikter eller förståelse för 
respondenternas åsikter, attityder, upplevelser och beteenden.  
 
Intervjuer kan föras enligt ett antal olika tekniker, som delas in efter nivå på struktur 
och utformning (Rowley, 2012, s. 262). Svensson & Starrin (1996) beskriver de olika 
teknikerna av intervjuer som strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade. Collis 
& Hussey (2014, s.) menar dock att endast ostrukturerade samt semistrukturerade 
intervjuer ingår under den interpretativistiska kunskapssynen. Det är därför dessa två 
som är intressanta för vår studie då vi ämnar tolka och förstå beteenden hos 
intervjuobjekten. De olika typerna av intervjuer skiljer sig som sagt från varandra 
utifrån deras olika struktur och utformning, vilket syns tydligt i hur frågorna är 
utformade. I ostrukturerade intervjuer är inga frågor bestämda i förväg, utan tar sin form 
under intervjuns gång (Collis & Hussey, 2014, s. 133). Bryman (2001, refererad i 
Rowley, 2012, s. 262) förklarar det som en intervju där frågorna baseras utifrån ett antal 
ämnen eller problem och fokus ligger på att få respondenten att prata runt dessa. På så 
sätt kan den person som håller i intervjun ställa frågor utifrån vad som sägs. Denna typ 
av intervju används ofta i studier med ett induktivt angreppssätt, där forskaren ämnar 
skapa teorier utifrån sin insamlade empiri. En utmaning med ostrukturerade intervjuer 
är att de kräver en viss erfarenhet och förmåga av att hålla intervjuer samt att det kan 
vara svårt att hitta mönster i de olika respondenternas svar.  
 
Vid semistrukturerade intervjuer använder sig forskaren av något som kallas för 
intervjuguide, vilket är en lista över förhållandevis specifika teman men där 
respondenten fortfarande har möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & 
Bell, 2011, s. 475). Rowley (2012, s. 262) förklarar att en intervjuguide, där ett antal 
huvudfrågor med ett fåtal tillhörande underfrågor utformas i en relativt bestämd 
ordning, är en bra utgångspunkt vid semi-strukturerade intervjuer. Det är sedan upp till 
den person som intervjuar att bestämma om alla de förbestämda frågorna behöver 
ställas och i vilken ordning dessa bör komma.  
 
Eftersom vi har ett förhållandevis tydligt fokus på vad vi är intresserade av att 
undersöka samt att vi har olika teman som vi är intresserade att beröra under 
intervjuerna kommer vi därför att välja att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 
Vi har utformat en intervjuguide som vi kommer att beröra närmare under kapitel 4.3 
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Utformning av intervjuguide. Vårt val av semistrukturerade intervjuer styrks av Rowley 
(2012, s. 262) som rekommenderar denna typ av intervju till nybörjare inom forskning. 
Vi är medvetna om att detta val kommer att leda till att vi begränsar respondentens svar 
men vi anser att det är nödvändigt för att hålla dem inom de ämnen som vi undersöker.  
 
4.2 Urval 
 
4.2.1 Val av kanaler 
Gällande vilka sociala kanaler som vi kommer fokusera på i studien har vi valt att 
avgränsa oss till Instagram och Facebook. Vi anser att just dessa kanaler är relevanta att 
begränsa oss till, eftersom de möjliggör dialoger mellan både kund och företag samt 
kunder emellan. Dialogerna sker till stor del offentligt och på ett sätt som når ut till 
många, vilket påvisar hur viktigt det är att de hanteras av företagen. Det är även dessa 
två sociala kanaler som flest människor använder sig av enligt Internetstiftelsen (2018), 
vilket styrker dess relevans då det antas vara lättast för företag att engagera kunderna 
via dessa i och med att de når ut till fler.  
 
Vårt val av kanaler styrks även av Moore & McElroy (2012, s. 269) som i sin studie 
visar att företag främst använder sig av Facebook eller Instagram när de vill skapa 
relationer till sina kunder. Detta anser vi styrker vår studie då vi vill se hur företag 
skapar kundengagemang med hjälp av sociala kanaler utifrån ett relationsperspektiv.  
 
4.2.2 Val av företag 
För att kunna besvara studiens forskningsfråga är det viktigt att företagen på något sätt 
arbetar för att skapa engagemang med sina kunder via sina sociala kanaler, och studien 
kommer därför endast att inkludera företag som arbetar med detta på antingen Facebook 
eller Instagram. Urvalet av företag har skett genom ett icke-sannolikhetsurval vilket 
enligt Bryman & Bell (2011, s. 190) innebär “ett urval som man fått fram på andra sätt 
än genom en slumpmässig urvalsteknik”. Detta skiljer sig från det som kallas för 
sannolikhetsurval där varje individ i populationen har en lika stor chans att bli vald 
(Bryman & Bell, 2011, s. 190). Det finns olika typer av icke-sannolikhetsurval och ett 
exempel är det som kallas målstyrt urval (Collis & Hussey, 2014, s. 132). Detta innebär 
ett urval av företag som anses vara relevanta för forskningsfrågan och är en vanligt 
förekommande teknik för att göra ett urval i kvalitativa studier. Det är denna typ av 
urval som vi kommer använda oss av i denna studie eftersom vi endast kommer att 
kontakta företag som arbetar med att engagera sina kunder på sociala kanaler och 
utifrån det anser vi dem lämpliga för att hjälpa oss besvara vår forskningsfråga.  
 
En nackdel med att använda sig av icke-sannolikhetsurval är att resultaten inte går att 
generalisera till en population (Bryman & Bell, 2011, s. 452). Men, eftersom vi med vår 
studie inte syftar till att kunna generalisera till en större population eller målgrupp, utan 
vill skapa en djupare förståelse för hur företag arbetar för att skapa kundengagemang, 
anser vi att denna nackdel inte påverkar vårt val av urvalsmetod. Att vi väljer att göra 
intervjuer med respondenterna under en interpretativistisk kunskapssyn styrker även det 
faktum att vi använder oss av ett icke-sannolikhetsurval. Collis & Hussey (2014, s. 131) 
poängterar att datan som samlas in genom dessa intervjuer inte är tänkt att generera 
resultat som går att generalisera till en hel population och att det därför inte är 
nödvändigt med ett slumpmässigt urval. Detta är i enlighet med Bryman (2011, s. 434) 
som rekommenderar ett målstyrt urval då intervjuer utgör grunden för studiens 
insamling av empiriska data.  
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I valet av företag har vi utgått ifrån antagandet om att det kan finnas en skillnad 
gällande arbetet med kundengagemang mellan företag som arbetar mot konsumenter 
(B2C) och företag som arbetar mot företag (B2B). Den skillnad som vi föreställer oss är 
dels att företag som arbetar B2B inte har ett lika stort antal kunder som de som arbetar 
B2C, dels att sociala kanaler inte används i lika stor utsträckning för att skapa relationer 
till kunderna. Vi har därför valt att i vår studie endast fokusera på företag som arbetar 
B2C.  
 
De kriterier som företagen skulle uppfylla var alltså att de skulle arbeta med att 
engagera sina kunder via Instagram och/eller Facebook, exempelvis i form av 
uppmuntran till frågor, feedback och svar på kommentarer, samt att de skulle arbeta mot 
kunder (B2C). Vi letade upp företag, som vi själva har kännedom om, på Facebook och 
Instagram och gick sedan igenom deras flöde av inlägg för att säkerställa att de 
uppfyllde våra kriterier. Dessa företag kontaktade vi sedan initialt via e-post, alternativt 
via kontaktformulär på företagets hemsida där vi presenterade oss själva och vår studie 
samt vårt önskemål om intervju. Det visade sig dock vara svårare än väntat att få 
respons från företagen via e-post och vi valde därför att ringa till de företag vi inte fick 
svar från för att på så sätt få snabbare återkoppling. Vi skrev även till dem via privata 
meddelanden på Facebook/Instagram. Av de ~40 företag vi kontaktade, var det initialt 
nio som tackade ja till en intervju. Två av dessa hoppade dock av vid ett senare tillfälle, 
och därmed gjordes totalt sju intervjuer. 
 

 
Tabell 1: Val av företag 
 
4.2.3 Val av respondenter 
För att kunna besvara studiens forskningsfråga är det viktigt att respondenterna har 
erfarenhet av att arbeta på sociala kanaler, samt att de har viss kännedom om riktlinjer 
och strategier som de arbetar efter på dessa. Därför valde vi att fråga efter de personer 
som ansvarar för företagets sociala kanaler då vi kontaktade företagen. Den person vi 
initialt fick kontakt med var i majoriteten av fallen en medarbetare på företagets 
kundtjänst, som hänvisade oss vidare till berörd person. Oftast blev vi hänvisade till rätt 
person på företaget direkt, medan vi i andra fall blev slussade mellan ett antal anställda 
på företaget innan vi slutligen hamnade hos passande person. Anledningen till varför vi 
blev slussade runt var att de personer vi först fick kontakt med inte ansåg att de passade 
in på att svara på våra frågor då vi närmare beskrev vad vi ville undersöka.  
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Vi insåg under studiens gång att önskemålet om att få prata med företagets ansvarige 
över sociala kanaler kan ses som en tolkningsfråga för personen vi initialt fick kontakt 
med. Vissa företag kan se den person som arbetar med att besvara kommentarer på 
Facebook som ansvarig över dess sociala kanaler medan ett annat väljer att hänvisa till 
chefen för marknadsavdelningen. Denna tolkningsfråga ledde till att personerna vi 
intervjuade hade olika ansvars- och kunskapsområden, vilket innebar att vi behövde 
vara lite mer kritiska mot svaren som vi fick in från de olika respondenterna. För en 
övergripande beskrivning av våra respondenter, se 4.5 Utförande av intervjuer. 
 
Bryman & Bell (2011, s. 452) skriver att exempel på ett målstyrt urval i samband med 
kvalitativ forskning är snöbolls- eller kedjeurvalet. Författarna beskriver denna typ av 
urval som en där forskaren initialt kontaktar ett mindre antal människor som anses vara 
relevanta för studien, och använder sedan dessa för att få kontakt med ytterligare 
respondenter. Vårt urval kan på vissa sätt liknas vid kedjeurvalet då vi initialt kontaktar 
företag via kontaktformulär på hemsidan eller e-mailadresser kopplade till deras 
kundservice, där vi ber om att få komma i kontakt med den person vi söker. Vår metod 
skiljer sig dock från beskrivningen av kedjeurvalet med avseende på att de respondenter 
som rekommenderades inte blev rekommenderade av faktiska deltagare, utan personer 
på företaget som var tillgängliga för oss. 
 
4.3 Utformning av intervjuguide 
Studiens intervjuguide är uppbyggd i syfte att besvara studiens frågeställning och 
grunderna är tagna från vårt teoretiska ramverk. Vi har använt olika teman när vi har 
byggt upp intervjuguiden: kundrelationer, engagemang och hantering av engagemang. 
Det första temat, “kundrelationer”, är i syfte att kunna analysera hur företagen ser på 
sina kunder och hur de bemöter dem. Det andra temat, “engagemang”, är för att öka 
förståelsen kring företagets arbete med att engagera sina kunder på sociala kanaler. 
Temat “hantering av engagemang” berör hur företagen bemöter sina kunder och hur de 
arbetar för att få dem att engagera sig igen i framtiden. 
 
Intervjuguiden bestod av inledningsfrågor, huvudfrågor och uppföljningsfrågor, vilket 
är något som Saunders et al. (2012, s. 317) menar underlättar för att skapa diskussioner 
under intervjuer. Inledningsfrågorna berör bakgrundsfakta kring respondenten och 
företaget, vilket är ett bra sätt att starta intervjun på eftersom respondenten kan tänkas 
vara bekväm med att svara på sådana frågor. Trost (2010, s. 72) menar att en 
intervjuguide ibland kan behöva ändras då intervjuandet kan ses som en process. Därför 
valde vi att utgå från samma intervjuguide inför varje intervju men vi anpassade 
uppföljningsfrågorna utifrån vilket företag som skulle intervjuas. Vi valde även att 
under intervjuerna anpassa vissa ord i intervjuguiden under tiden intervjuerna fortlöpte 
för att använda samma ord som respondenterna använde. 
 
4.3.1 Frågekonstruktion 
Vid utformningen av frågorna tog vi i beaktning, likt när vi tog fram våra teman, vår 
frågeställning, syfte och det teoretiska ramverket. Genom hela intervjuguiden (se 
Appendix 1, s. 88) strävade vi efter att skapa en förståelse för hur företag skapar 
kundengagemang med hjälp av sociala kanaler samt om och hur detta arbete kan leda 
till att värde skapas eller förstörs. Det finns ett antal utmaningar med intervjuer som bör 
tas i beaktning vid utformning av frågorna. Bryman & Bell (2011, s. 484) tar upp att 
frågorna bör utformas på ett sätt som är begripligt för respondenterna samt där frågan 
framgår tydligt, för att förhindra kommunikations- och tolkningssvårigheter. För att 
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undvika att dessa svårigheter uppstår när frågorna ställs till respondenterna har vi 
strävat efter att utforma frågorna med så enkla ord som möjligt och har till exempel lagt 
stor fokus på att utifrån varje enskilt företag använda ord som de i början av 
intervjuerna själva väljer att använda. Ett exempel på detta var när en av respondenterna 
använde begreppet engagemang i sitt svar. Detta begrepp har vi under våra intervjuer 
försökt undvika eftersom vi anser att det är väldigt komplext, men i och med att 
respondenten använde sig av det så fortsatte vi att använda begreppet när vi pratade 
vidare med respondenten.  
 
Magnusson & Marecek (2015, s. 47) beskriver vikten av att utforma frågorna på ett 
sådant sätt att intervjun kan betraktas som en avslappnad konversation. För att uppnå 
detta har vi försökt undvika ett formellt språk, där vi använder enkla ord istället för 
akademiska som kan leda till att respondenterna inte förstår innebörden av frågan. 
Magnusson & Marecek (2015, s. 47) trycker på vikten av att intervjupersonerna inte 
avbryts utan får tala tills de är klara för att inte någon information de vill delge ska 
försvinna på grund av att de blivit avbrutna. För att undvika detta har vi varit noga med 
att alltid ge respondenten tid att besvara frågorna. När vi utformade frågorna la vi stor 
vikt på att inte göra frågorna för styrda vilket hade kunna antyda till respondenterna 
vilket svar som vi var ute efter av dem. Därför försökte vi att ställa frågorna på ett 
sådant sätt att respondenterna själva fick prata om sina egna erfarenheter och perspektiv. 
Detta är något som Taylor et al. (2015, s.115) betonar är viktigt att forskaren har i 
beaktning när de skriver intervjufrågor.  
 
Magnusson & Marecek (2015, s. 47) belyser vikten av att använda sig av öppna frågor 
som syftar till att förstå erfarenheter, minnen, reflektioner och åsikter hos 
intervjupersonerna. Motsatsen till öppna frågor är stängda frågor. Det är frågor som 
vanligtvis används för rena faktafrågor och besvaras vanligtvis med svaren “Ja” eller 
“Nej”, alternativt genom att svara enligt en förutbestämd skala. Användandet av öppna 
frågor bör tillämpas i de fall där en djupare reflektion önskas uppnå. Därmed har vi 
utformat öppna frågor för att kunna besvara vårt syfte och frågeställning där 
målsättningen är att skapa en djupare förståelse för hur företag skapar kundengagemang 
på sociala kanaler och hur detta kan leda till att värde skapas eller förstörs. Några av 
frågorna som vi har tagit med i de olika intervjuerna är dock stängda, exempelvis: “Har 
ni varit med om en situation där ni försökt involvera kunder men utfallet inte blev det ni 
tänkt er?”. Detta har gjorts för att kunna få svar om deras faktiska beteende. Efter dessa 
stängda frågor har vi valt att använda öppna följdfrågor för att respondenten ska kunna 
ge oss ett reflekterande, argumenterande svar som vidare beskriver situationen.  
 
4.4 Pilotstudie 
Bryman (2011, s. 422) menar att innan en forskare ska genomföra de uttänkta 
intervjuerna är det fördelaktigt att göra en pilotstudie, både för att skaffa sig erfarenhet 
kring den valda metoden men även för att se att intervjuguiden fungerar och att det inte 
finns frågor som är otydliga och då skulle behöva bytas ut. Detta är något som Holme & 
Solvang (1997, s. 81) bekräftar genom att säga att en pilotstudie säkerställer frågorna 
samt reducerar eventuella problem som kan uppstå. För oss som forskare var en 
pilotstudie ett självklart val eftersom vi båda är väldigt nya kring hur en intervju ska 
hållas och hur diskussionerna kan utvecklas samt att vi var osäkra om de frågor som vi 
hade tagit fram kunde leda till svar som var relevant för vår studie.  
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Under en pilotstudie menar Bryman (2011, s. 194) att det är acceptabelt att använda 
bekvämlighetsurval eftersom resultatet från intervjun inte kommer användas för analys 
utan enbart för att minimera missförstånd och misstag. Den personen som vi intervjuade 
i vår pilotstudie är en släkting till en av författarna, vilket därmed innebär att vi valde att 
göra ett bekvämlighetsurval i processen att genomföra pilotstudien. Det kriterium som 
vi ansåg var viktigast för respondenten i pilotstudien att uppfylla var att denne har en 
liknande position som respondenterna i den faktiska studien, för att kunna svara på 
frågorna så bra som möjligt. I och med vårt bekvämlighetsurval representerade 
respondenten dock ett företag som bedriver sin försäljning till företag istället för kunder, 
vilket inte uppfyller vårt urvalskriterium för studien. Vi märkte ganska tydligt under 
pilotstudiens gång att detta påverkade de svar vi fick, då det var flera frågor som var 
svåra för respondenten att svara på då de var inriktade mot en kundmarknad. 
 
Efter genomförandet av pilotstudien insåg vi att några av våra frågor kom i en ologisk 
ordning efter hur ett naturligt samtal utvecklar sig. Vi uppmärksammade även att 
respondenten hade berört samma ämnen på flera ställen under intervjun. Därför gjorde 
vi valet att flytta några av de frågor som berör kundrelationer närmare det avsnitt som 
gäller hur företaget besvarar interaktioner som kunderna har med företaget. Detta ledde 
till att en mer naturlig ordningsföljd uppstod kring frågorna.  
 
Något som vi tog i beaktning från pilotstudien var att ett flertal frågor som fanns i 
intervjuguiden inte passade in när vi genomförde pilotstudien på ett företag som 
bedriver sin försäljning mot företag (B2B). Detta ledde till att vi inte kunde fråga dessa 
frågor och inte heller fick någon återkoppling från respondenten om ordningsföljd eller 
ordval hade behövts ändras. Det hade varit optimalt att genomföra pilotstudien en andra 
gång på ett företag som bedriver försäljning till kund (B2C) men tiden gjorde att vi inte 
hann med en ytterligare pilotstudie.  
 
4.5 Utförande av intervjuer 
Vi kontaktade respondenterna och bestämde en tid för intervju. Majoriteten av företagen 
hade inte möjlighet att träffa oss personligen, därför genomfördes sex av totalt sju 
intervjuer via telefon, varav en av dessa genomfördes via videosamtal. Endast en 
genomfördes via ett fysiskt möte, och tog plats på ett kontor hos företaget. Vi som 
forskare anser att det finns för- och nackdelar med att genomföra intervjuer via telefon. 
När en intervju sker via telefon befinner sig respondenten på valfri plats vilket gör att 
personen känner sig trygg där den befinner sig. Detta menar Trost (2010, s. 65) är en 
viktig aspekt för att intervjun ska bli lyckad. Det vi inte kan se under en telefonintervju 
är vilket minspel eller kroppsspråk personen har, och det blir även svårare att skapa en 
personlig kontakt med personen på samma sätt som hade varit möjligt vid ett fysiskt 
möte. Därför ansåg vi det vara viktigt att under samtalet försöka skapa den personliga 
kontakten genom att hela tiden visa vårt intresse i företaget samt visa förståelse för det 
som respondenten berättar.  
 
Kvale & Brinkman (2009, s. 55) menar att en person som är bra på att hålla en intervju 
besitter egenskaper som att vara respektfull, lyssna uppmärksamt samt att visa intresse 
för vad respondenten säger. Detta strävade vi efter att uppfylla under våra intervjuer, 
vilket vi kände var extra viktigt då merparten av intervjuerna skedde via telefon. 
Jacobsen (1993, s. 62) påpekar att ett vanligt misstag som görs vid intervjuer är att inte 
lyssna på respondenten. Ytterligare en aspekt som blir särskilt viktig då intervjuerna 
sker via telefon är därför att våga vara tyst under tiden som respondenten svarar eller 
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tänker. Detta är något vi hade i åtanke under intervjuerna, att inte börja prata direkt bara 
för att det blir tyst. 
 
Under alla intervjutillfällen deltog båda forskarna men vi valde att lägga upp det på ett 
sådant sätt att den ena personen hade huvudansvaret över att föra konversationen framåt 
med respondenten medan den andra hade en mer analytisk roll och såg till så att ingen 
viktig information missades. Det kunde exempelvis handla om att någon extra 
följdfråga behövdes för att få ett mer utförligt svar. På så sätt kunde den av oss med den 
aktiva rollen fokusera på att skapa en personlig kontakt med respondenten, medan den 
andre fokuserade på svaren och hur vi skulle få ut så mycket information som möjligt av 
denne. Vi valde att utforma intervjuerna på detta sätt eftersom vi ansåg att det skulle 
skapa en högre känsla av rutin mot respondenten genom att ha samma person som 
pratar under hela samtalet. Under varje intervju hade vi båda intervjuguiden framför oss 
för att kunna ta anteckningar under intervjuns gång med syfte att fånga begrepp eller 
ämnen som respondenterna berör. På så sätt kunde vi anpassa frågorna utifrån dem. 
Detta anser vi gjorde att intervjun kändes mer personligt utformad för varje enskilt 
företag. 
 
Enligt Trost (2010, s. 84) är den första delen av intervjun avgörande för hur resterande 
del av intervjun kommer att gå eftersom den delen ger en hint om hur fortsättningen 
kommer se ut. I den inledande delen av intervjun är målsättningen att bygga en tillit hos 
respondenten för att den ska känna att den kommer kunna svara utförligt och 
sanningsenligt. Vi inledde därför intervjun med att berätta om de etiska riktlinjer som vi 
förhåller oss till då vi utför intervjuer. Vi tog bland annat upp att respondenten under 
hela vår skrivprocess kommer att kunna välja om denne vill vara anonym eller om det är 
okej att vi använder dennes namn samt företagets namn i studien. I och med att några av 
respondenterna valde att vara anonyma, valde vi dock att göra alla respondenter 
anonyma för att göra framställandet enhetligt. Saunders et al. (2012, s. 389) bekräftar 
vikten av att bygga ett förtroende mellan intervjuaren och respondenten. Efter att vi 
berättat om de etiska riktlinjerna, bad vi respondenten att berätta om företaget i 
allmänhet, utan några specifika krav på vad vi är ute efter för svar. Vi ansåg att detta var 
en bra fråga att börja med eftersom anställda på ett företag ofta har bra kunskap om 
företaget, och att det inte heller skulle ställas något krav på respondenten att ge oss ett 
svar som denne tror att vi vill ha. Vi antog även att frågan skulle ge oss en bild över hur 
respondenten ser på sin roll och på företaget, och att detta kunde påverka hur de svarar 
på efterföljande frågor. Efter dessa inledande frågor kom vi in på de frågor som mer 
specifikt berör vår studie.  
 
Bryman (2011, s. 428) påpekar att forskare vid kvalitativa intervjuer vill få fram vad 
som sägs och hur det sägs. Därför valde vi att spela in varje intervju för att sedan 
transkribera det till flytande text. Detta skedde med godkännande av respondenterna. I 
och med att vi spelade in alla intervjuer, kunde vi hela tiden hålla fullt fokus på vad 
respondenterna sade utan att behöva tänka på att anteckna under intervjuns gång. 
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Tabell 2: Summering av intervjuer 
 
4.6 Hantering av insamlad data 
 
4.6.1 Transkribering  
För att på bästa sätt kunna genomföra en bra empiri- och analysframställning väljer vi 
att transkribera alla intervjuer. Enligt Bryman (2011, s. 428) ska en transkribering 
underlätta för forskaren att analysera vad respondenterna har sagt. Vi strävade efter att 
göra transkriberingarna så snabbt som möjligt efter varje intervju och dessa gjordes 
därmed kontinuerligt under de två veckor som intervjuerna var utspridda över.  
 
Vi valde att transkribera allt material som respondenterna gav oss även fast Bryman & 
Bell (2015, s. 337) menar att det endast är nödvändigt att transkribera den information 
som forskarna kommer ha nytta av. Detta gjorde att vi fick mycket data att hantera, men 
samtidigt riskerade vi inte att förlora någon viktig information som skulle kunna ha 
betydelse för vår studie. Under intervjuernas gång gav vi respondenterna möjligheten att 
få läsa igenom transkriberingarna efter att vi färdigställt dem. Det var dock ingen av 
dem som ansåg att det var nödvändigt. Då samtliga intervjuer var genomförda valde vi 
ut fiktiva namn till företagen samt respondenterna eftersom vi valde att göra alla 
respondenter anonyma.  
 
4.6.2 Empiriframställning  
Enligt Bryman (2011, s. 510) ger en kvalitativ studie stora mängder data genom 
transkriberingarna. Bryman fortsätter med att säga att forskarna kan använda denna data 
för att leta fram teman i det insamlade materialet. En tematisk kategorisering av empirin 
möjliggör ett sätt för forskaren att förstå och ge mening till data (Hackley, 2003, s. 84). 
Vi letade i så stor utsträckning som möjligt efter de teman som vi berör i vår 
intervjuguide för att därigenom lyfta fram den mest relevanta fakta som respondenterna 
bidrog med. I empirikapitlet kommer vi använda oss av respondenternas personliga 
åsikter genom att lyfta citat som de har sagt under intervjuerna som stärker samband 
och olikheter dem emellan. Detta kommer vi att göra för att skapa en mer personlig och 
beskrivande bild av respondenternas åsikter.  
 
Enligt Ahrne & Svensson (2015, s. 223) är det bra att skapa en överblick över det 
insamlade materialet, och för att det ska vara möjligt bör man bearbeta materialet ett 
flertal gånger. Vi har valt att enskilt läsa igenom de färdigställda transkriberingarna för 
att sedan tillsammans ta fram vad respondenterna säger kring varje tema. Detta kommer 
vi göra eftersom Trost (2010, s. 149) menar att bearbetning av empirin bör ske 
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avslappnat och att forskarna har en distans till materialet för att kunna ge en bättre 
analys av materialet. Utifrån det valde vi att genomföra alla intervjuer innan vi började 
diskutera och analysera materialet för att låta våra tankar och ideer sjunka in.  
 
4.6.3 Analysmetod  
När forskare ska analysera kvalitativa studier, menar Trost (2010, s. 147), att det på 
förhand inte finns lika många definierade metoder för att analysera materialet i 
jämförelse med en kvantitativ studie. Författarna menar att det i kvalitativ forskning till 
stor del handlar om att forskarna måste använda sin fantasi och kreativitet som 
hjälpmedel när de genomför analysen av insamlat material. Även Saunders et al. (2012, 
s. 556) hävdar att kvalitativ forskning inte har ett uttalat sätt för hur materialet ska 
analyseras. Författarna exemplifierar en metod som forskare kan använda för att 
analysera sin insamlade data, vilken innefattar att identifiera återkommande teman och 
kategorier. Denna metod kallas tematisk analys, och handlar om att identifiera och 
analysera olika teman i den insamlade datan (Braun & Clarke, 2006, s. 79).  Författarna 
menar att den tematiska analysen är passande för studier där forskarna inte har mycket 
erfarenhet av forskning sedan tidigare, vilket styrker vårt val av metod. I genomförandet 
av analysen utgick vi från vår teoretiska referensram som grund, vilket är i enlighet vårt 
deduktiva angreppssätt. Det är även i enlighet med Braun & Clarke (2006, s. 95), som 
påpekar att en bra genomförd tematisk analys bör framföras på ett sätt som är i linje 
med den teoretiska referensramen. Vi har dock även varit öppna för att identifiera delar 
som inte finns synliga i vår teoretiska referensram, vilket speglar den induktiva delen av 
studiens angreppssätt. 
 
Den tematiska analysen består av sex olika steg (Braun & Clarke, 2006, s. 88), vilka 
kommer utföras för att reducera och organisera vår insamlade data. Detta är i linje med 
Collis & Hussey (2014, s. 157) som menar att analyser av kvalitativ data generellt 
innefattar att reducera den omfattande datan för att fokusera studien, presentera datan på 
ett överskådligt sätt samt dra slutsatser och verifiera validiteten för dessa. Den tematiska 
analysen är en flexibel metod, men för att studien ska kunna utvärderas av andra samt 
användas till framtida forskning, är det viktigt att beskriva hur data har analyserats 
(Braun & Clarke, 2006, s. 80). Detta är även viktigt för att uppfylla de sanningskriterier 
vi följer i vår studie, vilka vi lyfter närmare i kapitel 8. Sanningskriterier. Vi kommer 
därför förklara mer ingående vad de olika stegen av den tematiska analysen innebär 
samt hur de har använts i vår studie.  
 
Braun & Clarke (2006, s. 86) påpekar att de sex steg som utgör en tematisk analys inte 
bör ses som en linjär process, och inte heller som fasta regler, utan istället som en 
återkommande process där stegen behöver anpassas till forskningsfrågan och den 
insamlade datan. Det första steget innefattar transkribering och att bekanta sig med datat 
genom att läsa igenom det flera gånger för att på så sätt notera mönster och teman. Vi 
har, som nämnt tidigare, utfört transkriberingen själva, och detta ger oss ett bra 
utgångsläge för efterföljande genomgång och analys. Om vi inte hade utfört 
transkriberingen själva, hade vi enligt Braun & Clarke (2006, s. 88) behövt ägna mer tid 
åt att bekanta oss med datat innan fortsatt analys.  
 
Det andra steget i den tematiska analysen är att tilldela datat initiala koder vilka 
identifierar egenskaper som är intressanta för analysen (Braun & Clarke, 2006, s. 88). 
Kodningen kan se annorlunda ut beroende på om analysens teman är drivna från teori 
eller data. Författarna påpekar att om temana är drivna från teori, kan forskaren ha ett 
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antal specifika frågor som denne önskar att koda datat utifrån. I och med att vi antagit 
ett deduktivt angreppssätt, identifierade vi ett antal teman från vår teoretiska 
referensram vilka vi utgick ifrån. Dessa teman var; kundengagemang, värdeskapande 
och värdeförstörande, då vi ville undersöka hur företag skapar kundengagemang med 
hjälp av sociala kanaler, samt om och hur detta kan leda till att värde skapas eller 
förstörs. Vi läste igenom transkriberingarna, och använde oss av understrykningspennor 
samt noteringar på sidan av texten för att belysa intressanta egenskaper i datat, samt för 
att kunna hitta potentiella mönster. Detta är i enlighet med den metod för manuell 
kodning som Braun & Clarke (2006, s. 89) föreslår. 
 
Det tredje steget i den tematiska analysen innefattar, enligt Braun & Clarke (2006, s. 
89), att sortera de olika koderna till potentiella teman, samt ordna relevant kodad data 
till de olika identifierade temana. Författarna menar att forskaren i detta steg analyserar 
koderna och överväger hur dessa kan kombineras för att bilda ett övergripande tema. 
Steget avslutas med en samling av huvudsakliga teman och underteman, och att all data 
har blivit kodad i förhållande till dessa. Det fjärde steget handlar om att förfina de 
huvudsakliga temana (Braun & Clarke, 2006, s. 91), och här kan forskaren identifiera 
teman som är för breda och som behöver brytas ned i fler delar, teman som kan slås 
ihop, alternativt de som inte kan användas som teman på grund av exempelvis brist på 
data.  
 
Utifrån kodningen av de teman vi identifierade från vår teoretiska referensram, gjorde vi 
en lista över koder som passade in under de olika temana kundengagemang, 
värdeskapande och värdeförstörande. Vi kunde utifrån detta identifiera tre nya 
huvudsakliga teman; den initiala kontakten, ömsesidiga interaktioner och fortsatt 
involvering. Braun & Clarke (2006, s. 82) menar att forskare själva identifierar vad som 
är ett tema eller mönster genom att titta efter olika repetitioner och mönster i datan. 
Dessa teman existerar alltså inte redan i insamlad data, utan har utformats genom en 
aktiv process som vi som forskare har identifierat utifrån respondenternas svar. Våra tre 
huvudsakliga teman belyser hur företag arbetar för att skapa kundengagemang med 
hjälp av sociala kanaler, vilket besvarar vår frågeställning. Detta är i enlighet med 
Braun & Clarke (2006, s. 82) som påpekar att varje tema ska rama in aspekter av datan 
som är viktiga för forskningsfrågan. Fortsättningsvis upptäckte vi att temana ömsesidiga 
interaktioner och fortsatt involvering var för breda, och vi valde därför att behålla 
namnen som övergripande teman, men bryta ned dem till flera olika underteman. 
Ömsesidiga interaktioner delades upp i temana; kommunikation, uppmuntran till 
feedback, frågor, tävlingar, omröstningar och förespråkande, medan temat fortsatt 
involvering delades upp i; tillfredsställelse, emotionella band och service recovery. Vi 
insåg även att temana uppmuntran till feedback och frågor liknade varandra för mycket, 
och slogs därför ihop till ett enda tema - uppmuntran till feedback.  
 
Steg fem innefattar ett tydliggörande av de specifika detaljerna för varje tema, vilket 
genererar tydliga definitioner och namn för dessa (Braun & Clarke, 2006, s. 92). I detta 
steg definierar forskaren vad temana handlar om, vilket innebär att skapa en typ av 
berättelse för varje tema som gör det tydligt och enkelt att förstå dem. Steg sex består av 
den slutliga analysen där datats historia ska berättas på ett logiskt och sammanhängande 
sätt, och som ska övertyga läsaren om analysens validitet (Braun & Clarke, 2006, s. 93). 
Författarna menar att forskarna i detta steg ska lyfta fram tydliga och beskrivande 
exempel från transkriberingarna för att visa temanas uppbyggnad, och att det är i detta 
steg som kopplingen mellan forskningsfråga, syfte och litteratur ska göras. För att göra 



 

 39 

detta har vi, under respektive tema, kopplat samman de koder vi tolkade som 
värdeskapande och värdeförstörande med svaren från respondenterna för att göra det 
tydligt för läsaren hur vi har besvarat vår frågeställning och syfte. Vi har även kopplat 
det insamlade datat till vår teoretiska referensram, för att påvisa likheter såväl som 
skillnader, vilket överensstämmer med studiens angreppssätt. 
 
4.7 Forskningsetik  
De etiska aspekterna, menar Trost (2010, s. 123), är viktiga att ta hänsyn till när man 
genomför en forskningsstudie. Författaren fortsätter med att säga att det finns fyra etiska 
principer som en forskare bör ta i beaktning, de är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Bryman (2011, s. 132) 
menar att dessa principer behövs för att säkerställa att deltagarna av studien inte skadas, 
att de godkänner sitt deltagande i studien, att respondenternas personuppgifter 
behandlas konfidentiellt samt att informationen inte förvrängs eller förfalskas. Dessa 
fyra principer är något vi har strävat efter att förhålla oss till genom hela vår studie och 
kommer nedan beskriva hur vi gjort för att arbeta med dessa principer.  
 
Enligt Bryman (2011, s. 131) innebär informationskravet att deltagarna bör få 
information gällande deras roll i studien samt vilket syfte som studien har. Denna 
princip uppfyllde vi genom att vi i vårt första mail till de olika företagen beskrev vad 
studien handlar om och vilket syfte som studien har. Vi frågade sedan respondenterna 
vid intervjutillfället om de ville ha ytterligare information om studien och dess syfte. 
Nästa princip, som är samtyckeskravet, innebär att varje deltagare själv får välja om 
denne vill delta i studien. I den initiala mailkontakten med varje företag hade de 
möjlighet att säga nej till att delta i studien, sedan gav vi dem även möjligheten att 
avsluta intervjun eller hoppa över en fråga om de kände att de inte ville svara under 
själva intervjutillfället. Det tredje kravet är enligt Bryman & Bell (2015, s. 136) 
konfidentialitetskravet och det innebär att respondenternas personliga uppgifter inte 
ska bli tillgängliga för obehöriga utan ska behandlas konfidentiellt. Vi var tydliga med 
att informera respondenterna att de kunde välja att vara anonyma, och att deras 
information i sådana fall inte skulle kunna kopplas tillbaka till dem eller det företag de 
representerar. Det sista kravet som Bryman (2011, s. 132) lyfter fram är 
nyttjandekravet. Det innebär att informationen som respondenterna delar med sig av 
kommer endast att användas till studien och dess syfte. Detta krav uppfyllde vi genom 
att meddela respondenterna om att inspelningarna och transkriberingarna kommer 
raderas när studien har blivit godkänd.  
 
4.8 Begränsningar 
Majoriteten av intervjuerna skedde via telefon då respondenterna inte hade möjlighet att 
träffas personligen. Av dessa telefonintervjuer skedde en genom videosamtal. Endast en 
respondent hade möjlighet att träffa oss personligen. Vi är medvetna om att dessa olika 
typer av intervjuer kan ha påverkat resultaten av vår studie, då vi inte har kunnat 
uppfatta respondentens kroppsspråk samt att det under telefonintervjuer är större risk att 
avbryta respondenten och därmed inte få lika mycket information som vid ett fysiskt 
möte. Vi var tvungna att lägga extra stor vikt på att vara lyhörda mot respondenterna i 
samtalen för att svaren skulle bli så uttömmande som möjligt.  
 
Något som även kan ha påverkat vår studie är det faktum att ljudet vid första 
telefonintervjun var ganska dåligt. Vilket gjorde att det under transkriberingen blev 
svårt att höra vad som sades och kan ha lett till att vissa ord missuppfattades eller helt 
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missades. Vi frågade respondenten i början av intervjun om det skulle vara okej att vi 
återkopplade till denne om det skulle vara att vi behövde få något förtydligat, men vi 
ansåg att de ord som var svåra att höra under transkriberingen inte påverkade svaren och 
de poänger respondenten gjorde, och vi bad därför inte om ett förtydligande. Även 
under video-intervjun var uppkopplingen dålig, vilket gjorde att samtalet bröts några 
gånger. Genom att be respondenten upprepa svaret försökte vi att återskapa de svar som 
inte uppfattades, dock är vi medvetna om att denna upprepning kanske inte var lika 
utförlig som det svar respondenten först gav, utan kan ha varit en sammanfattning av det 
denne ville få fram.  
 
Respondenterna vi intervjuade hade alla olika positioner och ansvarsområden inom 
respektive företag samt att alla hade olika lång arbetslivserfarenhet på sina positioner. 
Detta kan ha påverkat svaren från respondenterna då några av dem inte hade kunskapen 
att kunna svara på vissa av våra frågor, speciellt de som handlade om hur företagets 
arbete har utvecklats över tid. Att vi valde att fråga respondenten om denne kunde 
berätta mer om vilka strategier som företaget arbetar efter gällande kundrelationer, kan 
även ha begränsat de svar vi fick. Detta för att ordet strategi kan vara svårt att få grepp 
om eftersom det kan vara svårt för respondenten att förstå vad det faktiskt är vi frågar 
efter samt för att några respondenter inte ville dela med sig av företagets strategier. Ett 
par respondenter nämnde att de i dagsläget var mitt i utvecklingen av sina strategier och 
kunde därför inte ge ett svar på den frågan. 
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5. Empiri 
I detta kapitel kommer vi presentera det resultat som vi fått fram under vår empiriska 
insamling. Vi börjar med att genomgå en presentation av våra respondenter och 
därefter redogör vi för hur dessa respondenter gör när det skapar kundengagemang på 
sina sociala kanaler.  
 
5.1 Introduktion av företag 
Företag A är en butik inom modebranschen. Butiken är verksam på en lokal nivå men 
levererar även produkter, som beställs via deras mail, till kunder inom Sverige. Adam är 
butikschef och hans arbetsuppgifter innefattar bland annat administrativt arbete. Han har 
hand om de anställda, deras löner, schemaläggning och liknande, samt ansvarar för den 
största delen av företagets inköp. Alla anställda får vara med och bestämma, men Adam 
tar de slutligiltiga besluten. Företaget är aktivt på Instagram och Facebook, där de 
främst kommunicerar om produkter som kommit in eller är påväg att komma in till 
butiken. De informerar om aktuella erbjudanden och event, samt anordnar tävlingar. 
Ibland frågar de även kunderna om råd inför kommande inköp, där de får rösta på 
vilken vara de helst ser att företaget köper in.  
 
Företag P är ett tjänsteföretag inom transportbranschen. Företaget är verksamt på en 
regional nivå och har ett huvudkontor, samt fyra servicekontor, i området. Petra arbetar 
som kommunikatör och är ansvarig för de strategiska frågorna på företaget. Hon har 
hand om kommunikation samt marknadsföring, och arbetar tätt med kundservice, 
trafikutvecklare och den reklambyrå som de anställt för att hjälpa dem med 
marknadsföringen. Företaget är i dagsläget aktivt på Facebook, men har planer på att 
öppna upp även en Instagram-profil då resurser finns tillgängliga till det. Den 
kommunikation de för på Facebook handlar mycket om information angående deras 
tjänst, om förändringar har gjorts, eller om det är något speciellt som de vill 
marknadsföra gällande sin app. De ställer även frågor till kunderna och ber om deras 
feedback, samt lägger ut filmer där de visar regionen samt anställda på företaget. Detta 
gör dem för att ge kunderna en bild om hur det ser ut “bakom kulisserna”. 
 
Företag S är ett tjänsteföretag inom hälsobranschen. De är verksamma på en lokal nivå, 
där de har tre anläggningar. Sara arbetar som verksamhetschef och är därmed ansvarig 
för allt som händer på anläggningarna vad gäller drift, personal, underhåll och planering 
av nya projekt. Företaget är aktivt på Facebook och Instagram där de på Facebook håller 
en informativ kommunikation medan de på Instagram arbetar närmare kund och lägger 
ut bilder på anläggningarna, anställda och har specifika teman som deras inlägg baseras 
på. De ställer även frågor till kunderna via Instagram.  
 
Företag K är ett nystartat företag verksamt inom modebranschen. Företaget säljer sina 
produkter globalt via sin webbshop, samt hos ett litet antal fysiska återförsäljare i 
Sverige och i Norge. Klas arbetar som Content Manager och hans arbetsuppgifter 
innebär bland annat att han har huvudansvar för deras varumärke. Stor vikt läggs vid att 
ta reda på hur de uppfattas av kund utifrån tonalitet, till exempel i bilder och text, och 
han ser till att kunden får rätt känsla av företaget. Hans dagliga arbete bland annat 
planering av Instagram-flöde, ordna event, fotograferingar och liknande arbetsuppgifter. 
Klas har ett nära och tätt samarbete med företagets design- och försäljningsavdelning. 
Företaget är aktivt på Instagram och kommunikationen som sker ut mot kund handlar 
mycket om att försöka få kunderna att vara delaktiga. De har bland annat omröstningar 
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där kunderna får vara med och bestämma hur produkter ska se ut, och de arbetar även 
mycket med att ställa frågor till sina kunder för att skapa en dialog med dem. Företaget 
lägger även upp bilder på kunder, som visar hur de använder deras produkter.  
 
Företag M är ett företag verksamt inom modebranschen, mer specifikt inom sportmode. 
Företaget har fysiska butiker på olika ställen i världen, sin egen webbshop, samt att 
deras produkter saluförs hos olika återförsäljare över hela världen. Mia arbetar som 
marknadskoordinator på företagets huvudkontor, där grunden för all marknadsföring 
läggs samt där ansvaret för sociala kanaler finns. Hennes arbetsuppgifter går ut på att 
assistera den anställde som har ansvaret för företagets sociala kanaler, men hon menar 
att de inte bara arbetar med dessa utan uppskattar att de lägger ned ungefär tre timmar 
om dagen på dem. Övrig tid arbetar de med andra typer av marknadsföring. Företaget är 
aktivt på Facebook, Instagram, Vimeo, Youtube och Pinterest, men arbetar mest med 
Instagram och Facebook. Kommunikationen på dessa kanaler skiljer sig åt; på Facebook 
har de en extern byrå som sköter kommunikationen, där den till största del handlar om 
att visa upp produkter. På Instagram har de två olika konton där de kommunicerar med 
kunder på olika sätt; ett konto där de är mer personliga och mer inriktade på en specifik 
kundgrupp, och ett annat konto där de kommunicerar i linje med den traditionella 
marknadsföringen. 
 
Företag J är ett företag verksamt inom hem- & trädgårdsbranschen. Företaget har 
fysiska butiker runt om i Sverige, samt en webbshop där de levererar produkter 
nationellt. Julia arbetar på marknadsavdelningen, där hennes arbetsuppgifter innefattar 
ansvaret över företagets sociala kanaler och det team som har hand om dessa. Företaget 
är aktivt på Facebook, Instagram, Youtube, Twitter och Pinterest, men arbetar mest med 
Facebook och Instagram. Den kommunikation som sker på dessa kanaler handlar främst 
om inspiration, där företaget visar upp sina produkter, priset på dem, hur kunderna kan 
använda sig av dem, och liknande. 
 
Företag B är ett företag verksamt inom modebranschen, mer specifikt inom sportmode. 
Företaget har fysiska butiker i Sverige, har en webbshop, samt finns hos olika 
återförsäljare i Europa. Bengt arbetar på företagets marknadsavdelning och hans roll 
innefattar ansvar över sociala kanaler, PR och foto, samt alla samarbeten med 
influencers. Företaget är aktivt på Instagram och Facebook där de lägger ut information 
om sina produkter samt tjänster i form av reparation av produkterna. De ställer ibland 
olika typer av frågor till sina kunder för att få dem att interagera, och dessa frågor har 
inte alltid en tydlig koppling till vad företaget erbjuder. 
 
5.2 Valet att närvara på sociala kanaler 
Bakgrunden till varför respektive företag har valt att använda sig av sociala kanaler 
skiljer sig lite åt vad gäller syftet med vad företaget vill få ut av det. Majoriteten menar 
att de har valt att integrera sociala kanaler i sitt arbete för att det är ett effektivt verktyg 
som gör det möjligt att nå ut till många människor samtidigt. Klas berättar att 
användningen av sociala kanaler var en självklarhet för dem och fortsätter med att säga 
att “man gör sig själv en otjänst om man inte är närvarande på sociala kanaler idag”. 
Även Mia resonerar på liknande sätt och hävdar att företag måste vara närvarande på 
sociala kanaler idag för att kunna konkurrera på marknaden.  
 
Flera av respondenterna kopplar sin närvaro på sociala kanaler till marknadsföring och 
varumärkesbyggande, att de använder sig av dessa kanaler för att visa upp sitt 
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varumärke och föra fram sitt budskap så att kunderna ska känna att de vill associera sig 
med dessa. Klas är en av de respondenter som nämner detta och menar att “sociala 
kanaler är den perfekta plattformen för att få en ordentlig spridning och engagemang 
på sitt varumärke”. Även Sara nämner varumärkesbyggande som en målsättning i 
användandet av sociala kanaler. Hon anser att det är extra viktigt för dem som ett lokalt 
tjänsteföretag att “medvetandegöra sitt företag, dess atmosfär och kultur så att 
kunderna väljer dem”. Bengt säger att han ibland får känslan av att deras varumärke 
inte är särskilt välkänt på marknaden, och målet med deras användning av sociala 
kanaler handlar därför mycket om att ge inspiration och stärka varumärket, så att fler får 
kännedom om det.  
 
Majoriteten av respondenterna nämner även kostnaden som en anledning till varför de 
väljer att använda sig av sociala kanaler. Adam menar att eftersom marknadsföring via 
sociala kanaler är nästintill gratis, jämfört med traditionell marknadsföring, gör det att 
även de som litet, lokalt företag kan nå ut med sitt budskap till en stor grupp människor 
samtidigt. Han säger att de ibland betalar en liten summa till Facebook eller Instagram 
för att öka spridningen av sin kommunikation. Mia tar även hon upp att de använder sig 
av sociala kanaler för att det är deras billigaste marknadsföring.  
 
Gällande varför de har valt att integrera sociala kanaler i sitt arbete säger Bengt att “vi 
vill dels vara varumärkesbyggande och vi vill helt enkelt leda kunden till köp, till vår 
hemsida och leda in den där”. Han fortsätter och säger att “i kombo med det kan det 
också kan vara ren inspiration och att det liksom ska stärka [företaget] som 
varumärke”. Han uppger att de jobbar hårt för att få folk att veta vilka de är. Bengt 
säger att de idag är aktiva på Facebook och Instagram, och varför de har valt just dessa 
menar han är för att de är mest kända, de som flest använder sig av. Han säger att “jag 
vet inte riktigt om vi har gjort ett aktivt val att välja bort exempelvis Twitter eller sådär, 
men helt enkelt tror jag att det är en resursfråga, att vi ska hinna med allting”. Bengt 
berättar att de inte har några speciella strategier i dagsläget för hur de ska arbeta med 
sina olika kanaler, men att de försöker ha samma budskap överallt. Han berättar att 
deras kanaler skiljer sig lite och att deras inkorg på Facebook är mer som en kundtjänst, 
medan de på Instagram får mycket emojis. 
 
Sara säger att syftet med deras digitala närvaro är att bygga upp varumärket, att synas 
där deras existerande samt potentiella kunder rör sig, samt för att få dem att inse att de 
ska välja deras tjänst istället för andra konkurrenters. Hon menar att det även handlar 
mycket om att driva in folk till deras webbsida, där de kan göra onlineköp, och säger att 
“det är ett jättebra sätt för oss att snabbt få in kunder via ett onlineköp, för kunden 
behöver inte ens komma hit då”. Dock påpekar hon att i och med att de är ett 
tjänsteföretag, krävs det ändå att kunden kommer dit för att kunna utnyttja tjänsten som 
denne har köpt. Sara berättar att de inte tidigare har haft någon strategi för hur de ska få 
kunderna att bli aktiva på företagets sociala kanaler, men har under föregående höst 
utformat en digital strategi för hur de ska hantera sina kanaler. Hon säger dock att det är 
viktigare för henne att de presterar bättre analogt, men säger att “det blir ju viktigare 
och viktigare, så man får inte underskatta det”.  
 
Till skillnad från de respondenter som har en tydlig målsättning och anledning till att 
befinna sig på sociala kanaler menar Julia att hon inte vet varför de har valt att använda 
sig av sociala kanaler, men att det vore dumt att inte göra det då det underlättar för dem 
att kunna nå ut med sitt budskap. Hon säger dock att “man tar sociala medier på mer 
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allvar än vad man gjorde förut” och att “det är inte bara något där folk postar lite för 
skoj utan det har blivit ett arbetsredskap också nu”. Även Bengt pratar på liknande sätt 
och säger att han inte vet någon tydlig orsak till varför de valde att börja använda sig av 
sociala kanaler, men att “alla andra företag finns och syns där, och då måste vi också 
göra det”.  
 
Valet av vilka sociala kanaler som företaget ska närvara på skiljer sig också mellan 
respondenterna. De allra flesta använder sig av Instagram och/eller Facebook utifrån 
vetskapen om att den kundgrupp som de vill nå befinner sig på dessa kanaler, medan 
andra använder sig av dessa samt flera andra kanaler för att på fler sätt kunna nå ut till 
existerande samt potentiella kunder. Exempelvis Petra pratar om detta och säger “vi 
försöker vara tillgängliga så mycket som möjligt, så därför jobbar vi utifrån flera olika 
kanaler”. För vissa företag skiljer sig strategierna mellan de olika kanalerna medan 
andra följer samma upplägg oavsett kanal. Exempelvis Adam berättar att deras 
strategier inte skiljer sig mellan Facebook och Instagram, men att “de borde göra det då 
det är svårare att nå ut till en kund på Facebook, att få inlägget att bli synligt”. De har 
planer på att förändra strategierna i framtiden, men det är inget som prioriteras just nu. 
Sara berättar att deras strategier skiljer sig mellan Instagram och Facebook, att de på 
Facebook endast kommunicerar informativa inlägg på ett formellt sätt medan de på 
Instagram arbetar för att skapa relationer med kunder och försöker få dem engagerade 
genom att kommunicera på ett mer personligt sätt. Hon menar att dessa strategier skiljer 
sig då de är anpassade efter de olika kundgrupperna som de kommunicerar med på 
respektive kanal.  
 
5.3 Möjligheter och utmaningar med sociala kanaler 
Klas ser Instagram som en möjlighet då de kan få mycket input från sina kunder där, 
vilket utgör en stor fördel för dem då de tillverkar delar av sina kollektioner utifrån 
kundernas önskemål. De vill vara transparenta, vilket han menar är möjligt på sociala 
kanaler. Klas påpekar att de dock är medvetna om att sociala kanaler innebär att man 
ständigt får feedback, oavsett om man efterfrågar det eller inte, och denna feedback kan 
vara både positiv och negativ. Han berättar att deras företag arbetar mycket med olika 
kända profiler, influencers, som de lyfter upp i sina inlägg på Instagram. Dessa kända 
profiler kan även utgöra en utmaning för företaget, då den feedback som de får i sina 
personliga kanaler även kan komma att påverka dem som företag, både i positiv och 
negativ riktning. Om någon av dessa profiler hamnar i någon form av kris eller 
hatstorm, vilket Klas påpekar lätt händer i sociala kanaler, så kommer det få en tydlig 
effekt även i företagets kanaler. Han påpekar att “det är väldigt mycket vinst och förlust, 
om det går bra och man kan få den effekten så är det otroligt positivt, det går inte att 
möta det med något annat marknadsförings-verktyg, men lika jobbigt är det när effekten 
är tvärt om”. Klas nämner ytterligare en risk med sociala kanaler, vilket är att 
information snabbt finns tillgänglig, och att det är en väldigt transparent miljö. Detta 
utgör en utmaning för dem som företag då de inte vill censurera och ta bort 
kommentarer eller inte möta kritik som de får. Han säger dock att sådana situationer kan 
få väldigt starka spiral-effekter, att negativa kommentarer kan driva på ännu fler 
negativa kommentarer, vilket påverkar deras varumärke väldigt tydligt.   
 
Även Företag M pratar om den snabba spridningen av information om företaget som en 
av utmaningarna med sociala kanaler, och pratar då specifikt om situationer där deras 
varumärke får någon typ av dålig spridning. Mia menar dock att detta inte är unikt för 
sociala kanaler utan att det kan ske via traditionell marknadsföring också. Hon ser 
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istället en fördel med sociala kanaler gentemot traditionell marknadsföring i en sådan 
situation, och det är att “man kan ändra det framåt… ge direkt-respons, om det är 
någon som inte förstår ett inlägg så kan man förklara det i kommentarerna liksom, det 
kan man ju aldrig göra om någon ser en plansch”.  
 
Adam nämner också den snabba spridningen av information på sociala kanaler, dock 
som en möjlighet snarare än en utmaning. Han menar att det är mycket lättare att få ut 
information till sina kunder idag än vad det var för några år sedan. Förut krävdes det 
mer planering från företagets sida för hur de skulle lägga upp rea-perioder, event och 
liknande, då de var tvungna att annonsera det i de lokala dagstidningarna. Han säger att 
idag är det så att “ska man börja rean en torsdag kan man lägga ut det på onsdag 
kväll” och att “det är helt otroligt hur lätt det är att få ut nu”. En annan möjlighet med 
sociala kanaler som Adam nämner är att de inte behöver sälja in varorna lika mycket 
som de var tvungna att göra förut, utan att kunderna påverkas av varandra. Han menar 
att om en lite osäker kund ser att många andra gillar en vara som han lägger upp på 
deras sociala kanaler, blir denne påverkad av detta. Adam säger att “många handlar ju 
bara för att många andra tycker att det är bra”.  
 
Adam ser dock inte bara möjligheter med sociala kanaler utan tar även upp att det finns 
mindre bra saker med dem, som exempelvis att den transparens som uppstår på sociala 
kanaler gör så att det blir lättare för konkurrenter att kopiera det de gör. Han berättar 
också att de arbetar utifrån en filosofi om att de ska lägga upp bilder på alla produkter 
som kommer in i butiken för att kunden ska känna ett behov och vilja komma dit, men 
att detta är på gott och ont. Han säger att “lägger vi inte ut bilder på varorna så tittar 
folk knappt på dem i butiken”. Han menar att det har blivit så i och med kundernas 
förändrade köpbeteende, att de kommer in med sin mobiltelefon och visar upp en bild 
från företagets Instagram på en produkt de vill ha. Adam säger att “ibland kan det vara 
svårt att sälja ett plagg som inte har synts på bild, så det är ju helt sjukt hur det har 
förändrats”.  
 
En annan utmaning är att det är svårt att sticka ut i myllret av varumärken och dess 
budskap. Adam säger att “det är ju så många som blir duktiga på det” och att “det är 
en tuff bransch, man ska ju synas i mängden”. Han tycker det är svårt att hitta en 
balansgång mellan att lägga ut för mycket eller för lite inlägg. Han säger “syns man inte 
så finns man inte” men är samtidigt medveten om att vissa kan tycka att de lägger ut för 
mycket. Adam säger att det här “nya livet” med sociala kanaler är mer stressigt, att han 
och hans anställda måste vara aktiva på företagets sociala kanaler utöver arbetstid för att 
lägga upp inlägg på tider då de vet att deras kunder sitter med sina telefoner, som 
exempelvis på morgnar innan jobbet, under lunchen eller på kvällen. Även Företag J 
nämner att en utmaning med dagens arbete med sociala kanaler är att “det krävs mer av 
företagen än vad det gjorde innan” och att “du kan inte bara posta något utan man 
måste ha en strategi för vad som funkar”. Julia nämner en annan utmaning med sociala 
kanaler och det är att kunden vill ha mycket snabbare svar idag, och att de exempelvis 
söker sig via direkt-meddelanden via sociala kanaler snarare än att ringa. Hon säger att 
det faktum att kunderna vill ha snabbare svar gör att de måste ha fler resurser 
tillgängliga, och att det även ställer högre krav på de som svarar.  
 
Petra berättar att det genom användandet av sociala kanaler har blivit lättare för dem att 
bemöta sina kunder, men samtidigt är det mer utmanande. Hon påpekar att kunderna 
idag tycker mer, och att det är av den anledningen som företaget bör öppna upp för fler 
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kanaler, vilket i sin tur innebär att öppna upp för fler åsikter. Petra säger att “kunden 
har möjlighet att tycka till på fler ställen, genom fler kanaler, och det gör också att man 
får fler synpunkter, åsikter och förslag”. Detta ser hon dock bara som positivt då det 
gör att de har möjlighet att ta till sig av kundernas åsikter och bli bättre. En stor fördel 
med sociala kanaler menar hon är att de lättare kan kommunicera med sina kunder. Hon 
säger att “vi kan inte bara informera, vi kan kommunicera med våra [kunder]” och 
fortsätter genom att ge exempel på att de idag kan bemöta frågor som kommer in genom 
att ställa frågor tillbaka och på så sätt skapa en dialog med kunden. Det Petra menar har 
blivit mer utmanande är att de måste tillsätta mer resurser i form av personal och tid för 
att kunna bemöta alla kunder som kan kontakta dem vilken tid som helst under dygnet. 
Hon säger att “vi har ju hela tiden som mål att bemöta alla kunder, det är helt värdelöst 
att jobba med sociala kanaler om man exempelvis inte öppnar upp för kommentarer och 
inte svarar på kommentarer”. Att de blir transparenta på sociala kanaler är även en 
faktor som hon ser som utmanande då de måste hantera situationer offentligt, samtidigt 
som hon menar att det är en fördel - “för när man blir transparent, då blir man 
trovärdig också”. Hon påpekar även att Facebook som kanal inte är kostsam att 
använda sig av, men att de lägger ner mycket pengar på sin anställda reklambyrå som 
hjälper dem med att utforma strategier för hur de ska arbeta med denna kanal. 
Ytterligare en utmaning som hon tar upp har att göra med att kunderna tycker till om 
mer saker idag, och det är att det i sin tur gör att förväntningarna på servicen ökar; att 
kunderna förväntar sig att bli uppdaterade hela tiden och få snabba svar. 
 
Till skillnad från Petra och även Bengt som berättar att de ibland tar hjälp av en PR-
byrå för att utforma strategier för sina sociala kanaler, menar Företag S att fördelen med 
sociala kanaler är att det är ett trevligt, enkelt format och Sara säger att “vi behöver inte 
anlita en byrå” utan att de kan sköta allt själva. Hon påpekar också att sociala kanaler 
gör att de kan synas alla möjliga tider på dygnet och att det är lättare för dem att 
kommunicera utöver deras öppettider. Hon säger att “det är extremt många som skickar 
på Messenger (Facebook’s meddelandefunktion) sent på kvällarna, helger, efter att vi 
har stängt och då förs all kommunikation där”. Detta menar hon dock även kan utgöra 
en utmaning för dem, då det inte är hållbart att vara tillgänglig dygnet runt och svara på 
kommentarer som kommer in. En annan utmaning som hon berättar har uppstått med 
sociala kanaler är att det blir svårare att synas, då de inte är ensamma på dessa kanaler, 
“det har ju med algoritmer att göra, det är inte lika lätt att synas som det var för bara 
några år sedan”. Hon fortsätter med att säga att “jag vet ju att om jag inte får en 
interaktion på liksom det där en-timmes fönstret, då kommer inlägget försvinna i 
mängden, då kommer det inte dyka upp längre”. Sara menar att det krävs mer planering, 
och lite mer tankeverksamhet idag, för att använda sociala kanaler effektivt. Sara säger 
även att de hela tiden försöker att hålla sig på rätt sida med kunderna, för att om de 
börjar synas på fel sätt genom att kunderna börjar prata om dem på ett dåligt sätt, “så 
kan det få ohyggliga konsekvenser, och fort går det”. Hon tar även upp en annan 
utmaning med sociala kanaler och det är möjligheten att “fel” personer associeras med 
företaget. Hon nämner att de har kunder som gjort många tvivelaktiga ageranden i sitt 
liv, som taggar företaget i inlägg på sociala kanaler och som förespråkar och pratar gott 
om företaget på dessa, men att detta får en negativ följd för företaget då dessa personer 
snarare skrämmer iväg andra kunder än att locka dit fler. 
 
5.4 Företagens digitala identitet 
Företag K berättar att deras tonalitet på sociala kanaler är något som har varit väldigt 
viktigt för dem från start, att de tidigt utformade en bild över hur de vill låta och 
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uppfattas av kunderna. Klas säger att “vi är noga med att man ska få använda slang, 
texten ska aldrig kännas för akademisk utan väldigt “snackig” och vi tror att om vi har 
den tonen och ställer en fråga till våra följare så blir man mer manad att svara”. Han 
hävdar att det ofta skiljer sig väldigt mycket mellan en personlig profil och ett företags 
profil på sociala kanaler, att texten går från att vara väldigt personlig till att bli ganska 
kall. De vill inte att kunderna ska få detta kalla intryck av dem, utan arbetar istället för 
att “kunden ska alltid känna att det är en person som talar till en annan person, även 
om det står [företagets namn] som företag ska det kännas som att det är en människa 
som har skrivit det här - för det är det ju”.  
 
Klas berättar att de inte vill att kunderna ska känna att företaget tror att de vet mer än 
dem, eller att de känner sig påtvingade produkter som de ska lära sig att tycka om. Han 
säger att “vi försöker gå in med en mer ödmjuk approach” där de frågar sina kunder 
vad de vill se för produkter i kommande kollektioner, snarare än att bara visa upp vad 
de har tänkt. Företag K strävar även efter att kunderna ska se dem som ett generöst 
bolag och Klas säger att de arbetar efter tanken att “om vi är generösa mot andra så 
kommer de vara generösa mot oss”. För att kunderna ska få denna bild av dem som 
företag arbetar de mycket med att lyfta upp andra människor som de tycker är 
inspirerande. Han säger att “vi tror att om vi är noga med att visa upp andra människor 
som vi tycker är inspirerande, så kommer de även vilja visa upp oss” och fortsätter med 
att “jag tror att det finns mycket win-win i den informationen”. De har en bestämd och 
tydligt uppbyggd profil för hur de vill uppfattas av kund, en röst som ska stå för vem de 
är och vad de gör. Han beskriver det som att de vill ha en mer ungdomlig ton, som är 
tillgänglig och lättare för kund att närma. De vill jämföra sig med premium-märken, 
men inte vara så svåra att nå som företaget hävdar att dessa många gånger är. Företaget 
vill istället vara inkluderande, skämtsamma med mycket humor i sin ton, men samtidigt 
arbetar de för att kunderna ska ta dem på allvar. Klas säger att “vi kände att det måste 
finnas en gyllene medelväg här, och det är den vi strävar efter”. Han beskriver att de 
vill kännas trovärdiga och ärliga ut mot kund, och att det är på så sätt de bygger 
relationer med sina kunder. 
 
Till skillnad från Företag K som tycker att det är viktigt att tonaliteten inte blir för 
akademisk, utan hellre mer personlig med slangord och liknande, berättar Företag B om 
att de vill att deras kunder ska uppfatta dem som seriösa och professionella, snarare än 
att kommunikationen ska ske på en kompisnivå. Bengt säger att “vi använder oss inte 
av massa skiljetecken, alltså utropstecken, emojis och så vidare” och menar att de inte 
gör på detta sätt eftersom de vill uppfattas som seriösa i sina sociala kanaler och hävdar 
att “det lätt kan gå över och bli för skojigt och lite oseriöst om vi använder emojis”. 
Han säger att “vi vill kännas trovärdiga och ärliga” och att de vill bygga sitt varumärke 
utifrån detta.  
 
Julia förklarar att för just deras företag är det viktigt att de visar på stor 
produktkännedom i sina sociala kanaler. Hon säger att de vill visa att de har kunskap, så 
att denna kan föras vidare till kund och få dem att lyckas med sina produkter. På så sätt 
framstår de som trovärdiga till kunder menar hon, och får dem att lita på företaget. De 
vill att de som företag ska uppfattas som ödmjuka, ärliga och trovärdiga, att de har 
kunskap. Även Petra pratar om kunskap som något viktigt att förmedla till sina kunder 
via sociala kanaler, hon säger att “vi vill ju att de ska uppfatta oss som att vi kan vår sak 
såklart, att vi är kompetenta och att vi är trovärdiga, och samtidigt personliga”. Hon 
hävdar att genom att kunna svara så korrekt som möjligt, får de kunden att känna att 
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denne har fått svar på sin fråga, och att de på så sätt är villiga att fråga igen och fortsätta 
interagera med företaget. 
 
Till skillnad från Klas, som berättar att deras företag har en tydlig bild över hur de vill 
framstå och låta utåt till sina kunder, berättar Mia att Företag M i dagsläget inte har 
någon fastställd strategi för vilket uttryck de ska använda i sin kontakt med kunderna, 
men att det är på gång att utformas. Hon nämner dock att deras tonalitet skiljer sig lite 
mellan deras två olika Instagram-konton, där de på det ena försöker hålla innehållet mer 
specificerat då de riktar sig mot en viss kundgrupp och vill upplevas mer äkta av dessa 
kunder. Hon säger att “vi använder ett lingo som faktiskt används i [friluftsbranschen], 
liksom i den aktuella [friluftsbranschen], inte det som sas för sju år sedan”. Detta konto 
är inte lika stort som deras andra, där de riktar sig mot samtliga kunder, Mia berättar att 
de på sitt stora Instagram-konto, samt Facebook, har en copywriter som hjälper dem och 
att det är viktigt att de där håller samma språk som i resten av sin marknadsföring. Hon 
säger att “där ser man ju ofta samma copy som man kan se på vår hemsida och så, så 
det känns att det är ett och samma märke”. Mia påpekar att vilket uttryck de bör 
använda sig av förändras hela tiden, samt att företaget inom snar framtid kommer att 
bestämma hur de ska hantera detta.  
 
Sara på Företag S berättar att de som ett lokalt tjänsteföretag har en relativt greppbar 
målgrupp som de försöker nå ut till, och att de även vet hur denna målgrupp är och 
fungerar då de består av invånarna i den medelstora stad de är verksamma i. Sara säger 
att “vi kan prata med dem lite som vi pratar med oss själva, vi är ju också [invånare i 
staden]”. Hon menar att de vill framstå som personliga, att de vill hålla en ton så att 
kunden kan känna att företaget pratar till just honom/henne. Hon berättar att “vår 
produkt bygger ju liksom på känslan att de ska känna oss, de ska vilja, de ska längta hit, 
de ska ha förtroende för oss” och därför arbetar de mycket för att ge kunderna denna 
känsla via sina sociala kanaler, där kanske den allra första kontakten sker. Sara säger att 
de har olika strategier och uttryck för sina olika sociala kanaler; Facebook och 
Instagram. Hon berättar att “Facebook är mycket mer informativt … mer uppdatering 
om vad som händer, vad de har att välja på … lite mer fyrkantigt” och att de medvetet 
har valt att ha det så, då de pratar till en äldre målgrupp via denna kanal. På Instagram 
är de “mycket mer lättsamma” och där använder de ett “roligare språk” med emojis 
och liknande. Hon menar att “vi ger ju också informationen men den paketeras 
annorlunda” och att de på Instagram vill bygga en gemenskap, en “vi-känsla, att 
kunden är med i vårt gäng eller vår atmosfär och kultur”.  
 
5.5 Företagen och kundernas aktivitet på sociala kanaler 
Majoriteten av respondenterna beskriver kundernas ageranden på respektive social 
kanal som gedigen, och de allra flesta pratar om det endast som något positivt. Hur 
kunderna agerar skiljer sig dock lite mellan de olika företagen, och något annat som 
även särskiljer företagen från varandra är i vilken utsträckning de väljer att själva 
initiera och locka fram ageranden från kunderna.  
 
Sara berättar att det är lättare att få kunderna att bli aktiva på Instagram än på Facebook, 
och att hon tror att det har att göra med att den information som de lägger ut på 
Facebook inte är så rolig. Hon beskriver det som “det är inte så här “woho” som vi kan 
vara på Instagram”. Sara berättar att de på Instagram ibland ställer frågor till kunderna 
i sina inlägg, vilket de har sett har varit populärt och att det är många som svarar på det 
och interagerar på det. Hon fortsätter med att säga att “på Facebook gör vi inte så, men 
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det kanske vi skulle behöva”. Sara beskriver att de som följer dem på Facebook agerar 
mer utifrån en moral-aspekt, att företaget har sett att om de till exempel har lagt upp ett 
inlägg om ett samarbete med Barncancerfonden, så har det inlägget fått mycket 
interaktioner och menar att det är för att kunden tänker att “det här måste man gilla”. 
Utifrån sin nyligen utformade digitala strategi har de nu börjat arbeta med specifika 
teman på sitt Instagram-konto, där de varje månad lyfter och pratar om olika ämnen som 
har med deras bransch att göra. Sara berättar att kunderna har börjat interagera mer och 
mer med dem, främst på Instagram, och hon tror sig ha en förklaring till varför de 
känner sig mer bekväma att kommunicera via denna kanal. Hon säger “jag upplever att 
de inte är lika oroliga för att synas där”. Sara berättar att de arbetar mycket med så 
kallade “storys” på Instagram - en funktion där en bild- eller filmsekvens syns i några 
sekunder och försvinner efter 24 timmar från profilen. De kommentarer som fås genom 
denna funktion syns inte offentligt utan kommer enbart i ett privat meddelande till 
företaget. Sara säger att den större delen av kundernas interaktioner sker via dessa 
storys och att det gör att människor som vill vara lite inkognito på sociala kanaler har en 
chans att även dem visa sin stöttning till företaget. Hon säger att “det syns ju inte, det är 
bara vi som ser… så där kan nog sådana som inte vill skrika, synas och höras i det här 
forumet kanske ändå visa sin support”.  
 
Petra berättar att de på Företag P ibland ställer frågor till sina kunder direkt via sociala 
kanaler, för att få dem att bli mer aktiva. Hon fortsätter och säger att “vi uppmanar 
[kunder] att publicera bilder från [då de utnyttjar tjänsten], eller också uppmana 
[kunder] att komma med förslag på vad vi kan göra bättre”. Hon berättar om en 
situation där en kund kommenterade en bild på deras Facebook-kanal och kom med ett 
förslag på en förbättring, vilket ledde till att företaget tog till sig av tipset och gjorde en 
förändring. Företag P anordnar även tävlingar i samarbete med olika anläggningar, där 
vinsten är till exempel kan vara en weekend på en skidresort eller ett hotell. Petra 
berättar att de varje månad gör en kundundersökning och om det kommer fram något 
särskilt via den, som är bra eller dåligt, så marknadsför företaget det och informerar vad 
som kommit fram genom undersökningen. När hon beskriver hur kundernas ageranden 
ser ut på deras sociala kanaler säger hon “de skriver kommentarer eller personliga 
meddelanden…. lägger upp bilder eller ställer frågor”.  
 
Klas berättar att företag K har arbetat med att skapa aktivitet på sina sociala kanaler 
redan innan de lanserade sin första produkt. Han säger att “det var allt ifrån att visa upp 
prover på våra förpackningar, visa olika färger, fråga vilka färger de skulle vilja se en 
produkt i”. Detta gjorde de för att skapa engagemang från start och för att låta kunderna 
känna sig delaktiga i processen. Interaktionerna som sker på deras sociala kanaler 
handlar mycket om vilka bilder de lägger upp. Klas säger “jag tror att om vi är noga 
med att stoltsera med att folk bär våra produkter, att om vi visar upp dem för vår krets 
att “kolla, den här personen bär våra produkter och visar upp det i sociala medier”, så 
kommer det få en effekt att fler vill göra detsamma”. Han menar att människor fungerar 
på det sättet, att om många personer lägger upp en bild på sig själva när de bär ett 
företags produkt, och andra märker att företaget delar dessa bilder på sina kanaler, så 
vill de också ta en bild på sig själv med produkten för att även de ska ha en chans att 
hamna i företagets flöde.  
 
Klas berättar att de ofta frågar sina följare om hjälp, exempelvis gällande färger, men att 
de även ställer frågor såsom “hörrni, vad ska ni göra i helgen?” eller “dela med er av 
era bästa tips kring det här”. Han säger “alltså verkligen frågor som är high and low, 
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då har man liksom kommit över den tröskeln, då har man den där dialogen igång”. 
Klas beskriver kundernas interaktioner som gedigen, att det är ett konstant flöde, 
framförallt i privata meddelanden till företaget, där de ställer frågor och liknande. Han 
säger att “det är allt ifrån att samarbeta till att de frågar om våra produkter, när nästa 
släpp kommer - en otrolig nyfikenhet skulle jag säga”. Han berättar att de just nu håller 
på att bygga upp engagemang i själva flödet, och beskriver det som att “vad vi än 
lägger upp så ska det finnas någonting att prata om… om vi lägger upp en bild med ett 
citat så vill vi att det ska finnas en anledning till att tagga sina kompisar, eller lägga en 
kommentar eller någonting”. Klas påpekar att företag i allmänhet förut fokuserade på 
att ha så många följare som möjligt på sina sociala kanaler då det gav dem större 
räckvidd. Detta har förändrats och han säger att “nu har vi kommit till nästa fas, och det 
är att räckvidden är skitsamma om ingen engagerar sig”. Deras målsättning är därför 
nu att det alltid ska finnas något att prata om. Han säger “vad man diskuterar kring är 
nästan skitsamma, bara man gör det och att man får en dialog”.  
 
Klas berättar att de inte bara vill prata om sina produkter på sina sociala kanaler, och 
han tror att oavsett vad kunderna känner för att diskutera där, så kommer det 
engagemanget att resultera i att kunderna köper deras produkter. Han säger att de vill att 
kunderna ska engagera sig med dem, då det föder fram lojalitet, vilket han menar är det 
som företag strävar mot. Klas berättar dock att de även är medvetna om de risker som 
finns med att arbeta mycket tillsammans med kunder. Han säger att “en engagerad 
kund är ju både på gott och ont, den kan engagera sig i både en positiv och negativ 
bemärkelse” och fortsätter med att påpeka att “engagemang ska man ju verkligen inte 
ta för givet heller… man måste vårda det… desto mer engagerade kunder vi har, desto 
högre krav ställs det på oss och på vårt varumärke, att vi håller det vi lovar”.  
 
Adam berättar att Företag A anordnar tävlingar, samt använder sig av olika hashtags, för 
att få fler människor att hitta till deras sociala kanaler. Han säger att detta gör att de får 
mycket folk som tittar på deras inlägg, men att det ofta handlar om personer som bor 
långt borta och som egentligen inte har någon nytta av att hitta till företagets kanaler, då 
företaget är verksamt på en lokal nivå. De försöker även lägga upp intressanta inlägg så 
att kunderna ska känna att de vill följa och interagera med dem. Adam berättar att de 
använder sig av sina anställda, samt lokala personer som modeller. Han säger “vi har ju 
några som drar likes, det är helt otroligt, beroende på vem som står där” och menar att 
detta har med igenkänningsfaktorn att göra. Han berättar att “den här 
igenkänningsfaktorn är ganska bra, att man vet vem det är... i alla fall om man ser hos 
oss i [staden]”. För att få sina följare att bli aktiva på sociala kanaler säger han att de 
inte har några bra arbetssätt. De ställer inte så mycket frågor och han menar att det är 
för att de ger kunden så pass mycket information, så att de inte ska behöva fråga. Han är 
medveten om att ifall följarna skulle kommentera mer, så skulle det även göra så att de 
når ut till fler, men säger att “det är inte vår starkaste sida… det är inget vi jobbar 
sådär stenhårt med idag”. Han påpekar att de istället ger mycket till kunderna i butiken. 
Bland annat berättar de om vilka produkter de har köpt in och vilka av dem som snart 
kommer in till butiken. Han säger att “vi fokuserar nog mer på att bygga relationer 
fysiskt i butiken än vad vi gör det på sociala medier”.  
 
För att få fler att interagera, lägger Företag A ut inlägg under tider på dygnet då de vet 
att kunderna sitter med sina telefoner; på morgonen, vid lunchtid samt på kvällen. Adam 
berättar att det alltid är någon som lägger upp en bild under sin lunchrast. Han berättar 
även att de ibland ber kunderna om råd, gällande vilka produkter de ska köpa in till 
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kommande kollektion. Han säger att “kanske vi redan har köpt in grejerna fast vi 
ställer den här frågan för att skapa ett begär”. Han menar att “man vet ju ändå att man 
kommer få svar som är ungefär 50/50 om vi ska ha en röd eller blå jacka, men vi har 
redan köpt in den blåa och den röda”, och att de genom detta skapar ett ha-begär hos 
kunderna. Adam påpekar dock att det inte är alltid som de har fattat sina beslut innan de 
frågar kunderna. Han säger att “varför vi gör det är väl mycket för att skapa ett intresse, 
och få mer som skriver, men sen är det också roligt att höra av många, så är det ju”. 
Adam berättar att det är främst vid tävlingar som följarna är villiga att engagera sig, 
men säger att “men då får man ju så mycket anhängare som man inte har någon nytta 
av egentligen alltid heller… det är ju sådana här tävlings-jägare ibland som… det 
ploppar ju upp alla möjliga som jag tror också försvinner ganska fort”.  
 
Julia berättar att det är många som skriver och ställer frågor till Företag J och att de gör 
det dels genom mail, frågeformulär på hemsidan, live-chatt, privata meddelanden på 
Facebook & Instagram samt i trådarna under inläggen. Hon säger att “där ställs det alla 
möjliga typer av frågor”. Hon berättar att det även kan handla om reklamationer och 
klagomål, eller att “det ju vara att de bara svarar “kram” eller säger någon trevlig 
hälsning”. För att få kunderna att hitta dem och följa dem på deras sociala kanaler 
berättar Julia att de länkar till dessa i sina nyhetsbrev, samt från deras webbplats. Hon 
fortsätter och säger att hon tror att kunderna vill följa dem då de lägger upp bra saker. 
För att få kunderna att bli aktiva på deras sociala kanaler säger hon att “det bästa sättet 
är ju att posta något som skapar engagemang för att det är något annorlunda, det är 
någon nyhet eller något fint eller skapar någon känsla”. Julia fortsätter och säger att 
“sen kan man ju göra det klassiska, att ställa en fråga eller så, med det hjälper ju inte 
om du har en dålig bild eller ett dåligt budskap”. Hon menar att allt handlar om att lära 
känna följarna och att tänka på vad de vill se. Hon säger att de hela tiden utvärderar vad 
som är bra och vad som är dåligt, och att de försöker se till så att de i framtiden har mer 
bra och mindre dåligt material på sina kanaler. Hon säger dock att “det är så svårt att 
sia om framtiden, det kan ju hända att de ändrar någon algoritm” och menar att de hela 
tiden måste anpassa sitt arbete efter tekniken och hur relationer utvecklar sig. Julia 
berättar att de ibland har bett om feedback från kunderna, dock inte via sociala kanaler, 
utan istället via deras kundklubb.  
 
Bengt berättar att det är många som hör av sig med förfrågningar till dem, där de vill att 
företaget ska sponsra dem med produkter för att de ska visa upp dem i sina sociala 
kanaler. Han säger att de till viss del arbetar med sådana ambassadörer. Gällande 
strategier berättar Bengt att de arbetar lite med trial and error på sina sociala kanaler, 
där de testar sig fram för att se vad deras följare vill se. De har bland annat lagt upp 
bilder som de vet väcker känslor hos kunderna, och de har märkt att dessa bilder 
engagerar många. Han berättar om en specifik situation där de frågade kunderna “vad 
tänker ni på när ni hör ordet ull?” och att det engagerade väldigt många. Han påpekar 
dock att detta engagemang både var i positiv och negativ bemärkelse, och menar att det 
har att göra med att det är en ganska etisk fråga. Bengt säger att “jag skulle inte säga att 
det är negativt men det blir ju en annan diskussion än att det bara är likes”. Syftet med 
denna fråga var att de skulle göra en reklamfilm om just ull, och ville därför veta 
kundernas förutfattade meningar om det. Bengt berättar att de även har börjat dela 
bilder som kunder lägger upp på företagets produkter och att han efter detta har märkt 
att kunder allt mer har börjat tagga dem i sina bilder. Han säger “det har jag märkt nu 
på sistone att folk har nog börjat fatta det och taggar gärna... kanske i hopp om att vi 
ska dela det då”. Bengt säger att de gärna vill att kunderna ska interagera med dem då 
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dessa interaktioner gör så att fler ser inlägget, och inte bara deras nuvarande kunder utan 
även nya, potentiella kunder.  
 
Mia berättar att de på Företag M inte frågar sina kunder om råd och feedback så mycket 
på sociala kanaler då de har ambassadörer i form av atleter vars kontrakt delvis går ut på 
att de ska komma med feedback på saker som är både dåligt och bra. På så sätt får de 
reda på om deras produkter håller den standard de vill att de ska göra då de används på 
“rätt sätt”. De har även en “Advisor Board” som de skickar ut kläder till, och detta är då 
inte bara till atleter utan även till privatpersoner. Detta gör företaget för att de vill se hur 
den “vanliga” slutkonsumenten uppfattar deras produkter.  
 
Företaget agerar lite olika på sina olika konton. De har ett stort konto på Instagram som 
representerar hela företaget, och så har de ett mindre som ska vara mer specifikt inriktad 
på en av deras produktlinjer. På sin stora Instagram-profil lägger de upp samma 
marknadsföring som finns i deras fysiska butiker, annonser och liknande. Mia beskriver 
det som “ett konto som alltid går i linje med vår traditionella marknadsföring, så om 
det är så att vi lyfter något i butikerna, då lyfter vi det på Instagram också”. Hon 
berättar att det till stor del handlar om att visa upp produkter och företagets generella 
fokusområden på detta stora, generella konto. Det andra kontot menar hon handlar mer 
om att visa upp deras ambassadörer och historien bakom dem, och att det är ett mycket 
mer personligt konto. Mia berättar att de exempelvis skriver till någon som de ser 
använder deras produkter och som har lagt upp en bra bild på detta, då frågar de 
personen om de får lägga upp bilden på sin profil. Hon säger att “tanken är ju att våra 
följare eller kunder ska lära känna våra [ambassadörer] så att man få en relation inte 
bara till märket utan även till personer som vi tycker är märket”. Hon berättar att de får 
mest respons i form av interaktioner på Instagram, och menar att Facebook är ett slags 
komplement, där de lägger upp bilder inför lanseringar och liknande. Företaget har 
använt sig av verktyg som finns på Instagram för att få fler följare och Mia säger att 
“när man lägger in pengar på Instagram-annonser så kan man välja som alternativ om 
det är så att man vill ha fler kommentarer eller fler följare, och man riktar då in sig på 
olika målgrupper, sådana som är benägna att följa”. Hon säger dock att “just nu så har 
vi nog landat i att vi framförallt vill ha en engagerad målgrupp... följarantalet för oss 
känns inte som allt, utan vi vill nå ut till rätt personer”. Hon säger även att “generellt 
så får ju inlägg som ses av många, mer spridningar så det är ju bra om det är så att 
man har fler följare... men vi känner väl att det kanske inte är allt för oss iallafall”.  
 
Mia beskriver att kundernas interaktioner med dem på sociala kanaler ofta är positiva, 
och att majoriteten är i form av emojis med hjärtan och liknande. Hon påpekar dock att 
det även är en bra plattform för kunder att visa missnöje på och att de får många 
negativa kommentarer där kunderna klagar, eller på något sätt visar detta missnöje. Hon 
säger att det kan vara om produkter eller “om man misstycker med något vi har skrivit 
eller vad som helst” och att det ofta är på just sociala kanaler som de får dessa arga 
utrop och måste hantera dem. Mia uppger att “man kommer aldrig ha ett så pass stort 
märke där alla som stöter på dig är nöjda med allting vi gör och förstår allting vi gör”. 
Hon fortsätter och säger “men på sociala kanaler har vi liksom en chans att rätta till 
det, eller antingen att bara förklara hur vi har tänkt eller typ bara ge svar på tal”.  
 
Företag M vill att kunderna ska interagera med dem så mycket som möjligt, då de får 
större räckvidd ju fler kommentarer de får på sina bilder. Mia berättar att “algoritmerna 
gillar ju att det är interaktion kring inlägget” och påpekar att hon alltid vill ha 
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kommentarer, oavsett om de är positiva eller negativa, för att de då får veta vad 
kunderna tycker och tänker. Hon säger “trots att det är en negativ kommentar så kan ju 
det i slutändan göra att det når ut till 1000 fler personer som förstår vad vi menar... så 
jag vill alltid ha interaktion kring inläggen”. Mia säger att det är mycket bättre för dem 
att få veta att en kund är missnöjd med något än att de är det i tysthet, eller pratar bakom 
ryggen på dem, utan att företaget vet om det. Positiva kommentarer hjälper också 
företaget väldigt mycket menar Mia, exempelvis om de får många positiva 
kommentarer gällande någon produkt som de ska släppa i framtiden. De får då en 
indikation på att kunderna gillar produkten, och kan då lägga mer fokus på den vid 
lansering. Mia berättar dock att de har haft ett litet dilemma gällande kundernas 
engagemang. Hon säger att “det som engagerar våra kunder mest är ofta bilder på 
tjejer som ler” och menar att de inte bara vill lägga upp sådana bilder, då det inte 
representerar dem som varumärke, och att det inte är det uttryck de vill ha på sina 
sociala kanaler. Fortsättningsvis säger hon att “det kanske ger bra interaktion i stunden 
men om det är så att man bara lägger upp sådana typer av bilder så blir det fel i 
slutändan liksom”. Deras lösning på detta problem är att de försöker att inte tänka på 
det allt för mycket, utan istället ha den blandningen av inlägg som de vill ha. 
 
5.6 Bekräftelse av kund 
Sara berättar att de på Företag S är noga med att på något sätt visa att de har sett 
kundernas interaktioner med dem. Det kan vara att företaget går in och kommenterar 
något uppmuntrande om kunden har taggat dem i ett inlägg, eller att de antingen gillar 
eller kommenterar något tillbaka till kunden om denne har kommenterat på företagets 
inlägg. Hon berättar även att de en gång per år har en stor kundundersökning och att det 
ofta är utifrån denna som de genomför förändringar och åtgärdar saker. För att visa 
kunderna att de har tagit åt sig av de förslag och synpunkter som de kommit med, 
sammanfattar de detta i ett nyhetsbrev som skickas ut till kund. Hon säger att “det 
skriker vi inte ut på Facebook, till våra följare som kanske inte ens är våra kunder… det 
känns proffsigare för oss att rikta det till kunderna” för att på så sätt visa vad företaget 
har gjort med deras svar och bekräfta att de har tagit åt sig av deras feedback. 
 
Klas säger att de på Företag K är väldigt stolta över sin process, att det inte bara är de 
anställda som bestämmer allt utan att även kunderna verkligen får vara delaktiga. Detta 
vill de även att kunderna ska förstå. Han berättar om en situation där de bad följarna att 
komma med förslag på vilken färg de ville se på en produkt i kommande kollektion, där 
de senare visade upp vilka två färger som fick flest röster. Sedan bad de kunderna, än en 
gång, att välja en favorit av dessa två, där då vissa kunder svarade att de ville ha båda 
två tillsammans. Han fortsätter och berättar att “detta ledde till att vi i nästa kollektion 
kommer släppa en sådan produkt, där det mönstret är gjord efter den inputen”. Detta 
gör företaget för att visa kunderna att de uppskattar att de kommer med åsikter och nya 
idéer, och vidare säger han att “vi kommer att tilldela en sådan här [produkt] till 
kunden som tack för hjälpen och för engagemanget”. Klas berättar att de är och alltid 
kommer vara tydliga med att synliggöra att kunderna har varit med och skapat 
kollektionerna, för att visa att de inte tar åt sig äran själv, utan delar den med dem. Han 
säger att de alltid vill ge någon slags bekräftelse, så att de visar kunden att de har tagit 
till sig av vad denne har tagit sig tid och skrivit, oavsett om det gäller en fråga, ett 
förslag eller bara en kommentar i form av någon smiley eller liknande. Klas säger att 
han tror att kunderna är villiga att komma tillbaka och engagera sig med företaget igen, 
om de känner sig sedda och får ett personligt svar tillbaka.  
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Majoriteten av de resterande företagen nämner även att de bekräftar kunden på olika 
sätt, allt för att kunden ska känna sig sedd och respekterad av företaget. Mia är en av de 
som pratar om respekt, och hon säger att “om de lägger ner tiden så ska vi lägga ner 
tiden” och syftar då till att antingen gilla, eller svara på kommentarer och meddelanden 
som kunderna skickar in till dem. Även Företag P vill att kunden ska känna att företaget 
har lyssnat på honom/henne, och Petra berättar att de försöker få fram den här känslan 
genom att svara så korrekt och snabbt som möjligt på kundens kommentar eller fråga. 
Bengt berättar att företag B också arbetar för att bekräfta kunden genom att svara på 
kommentarer och meddelanden, samt att de genom att göra detta visar kunden att de vill 
ha kommentarer eller frågor. Han säger att han brukar gilla de kommentarer som 
kommer in på deras sociala kanaler, men att han inte har tid att göra det om det kommer 
för många. Då gör han det till så många han hinner med. Han säger att “det är ju lite 
utifrån tidsåtgång, vad man sitter med för andra grejer… så det är nog mycket 
beroende på hur det ser ut i övrigt”. 
 
5.7 Svar på kommentarer och frågor 
Petra förklarar att företag P har som mål att bemöta alla kunder, och innan de öppnar 
upp en ny kanal ser de därför till att de har personal som kan ta hand om den. Hon säger 
att “vill vi och ska börja med en ny kanal så ska vi ha full fokus och vara fullt redo för 
att också svara på kommentarer och inskick och sådant för att vi ska göra det”. De inte 
har öppet dygnet runt på sociala kanaler, då de inte har personal som jobbar dygnet runt, 
utan de är bemannade fram till klockan 20.00 på vardagar. Om det kommer in någon 
kommentar eller meddelande efter den tiden, så besvaras den på morgonen efter när de 
öppnar klockan 06.00. Hon berättar att de genom att svara på funderingar och frågor 
från kunder på sociala kanaler kan nå ut till många samtidigt. Hon säger “när vi svarar 
på en fråga eller kommentar så är det ju inte bara en person vi svarar utan vi kanske 
svarar 70 personer som har funderat på samma sak”. Petra berättar även att de är 
väldigt strukturerade i hur de ska hantera kundernas interaktioner, då de vill att det ska 
bli konsekvent och rätt. Hon säger att “vi har ju speciella rutiner för hur vi ska svara 
för att det ska se bra ut, för att vi ska svara ungefär likadant men ändå vara 
personliga”. Den person som svarar på kundens kommentar eller meddelande ska alltid 
lämna sitt namn, dels för att göra det mer personligt och dels för att det ökar 
sannolikheten att svaret blir korrekt. Petra säger “det ska kännas personligt… det blir 
också trovärdigt, för det är en person som står bakom svaret och då är det ju mer 
troligt att man faktiskt svarar rätt”.  
 
Företag P har ingen bestämd tidsram för när de ska svara på kommentarer och liknande, 
men Petra säger att de svarar så snabbt och korrekt som möjligt för att få kunden att 
känna att det är värt att komma tillbaka och interagera med företaget igen. Hon berättar 
att Facebook för statistik på hur snabbt företaget svarar på kommentarer och 
meddelanden, och att alla som besöker deras sida ser denna statistik. Detta gör att 
företaget hela tiden strävar efter att förbättra denna, det vill säga sin svarsstatistik. Hon 
säger dock att “det som är utmaningen är ju att vi inte svarar dygnet runt, utan det kan 
ju bli att om någon ställer en fråga 19.55 och ingen har hunnit svara på det blir det ju 
inte ett svar förrän dagen efter klockan 6 på morgonen”. Petra berättar att de alltid 
svarar på kommentarer i form av frågor och tackar kunder som skrivit något positivt till 
dem. De svarar även på alla negativa kommentarer, men om det är något som de 
behöver ta vidare, exempelvis till en affärsutvecklare eller liknande, så hänvisar de 
kunden till att kontakta dem via ett personligt meddelande, alternativt via telefon. Hon 
säger att de gör på detta sätt för att “många gånger kan det vara en person som inte vill 
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ställa ytterligare frågor offentligt, utan de vill göra det via PM… Så man ger den 
möjligheten”.  
 
Sara berättar att Företag S vill att kunderna ska känna att det är smidigt och enkelt att 
kontakta dem, samt att de ska få snabba svar på sina frågor även utöver företagets 
ordinarie öppettider. Hon säger dock att “det kan bli lite belastande, att hela tiden vara 
tillgänglig” och berättar att de har börjat se över det. Företaget funderar på att istället 
införa autosvar som informerar kunderna om mellan vilka tider de svarar inom en 
timme och att kunder under övriga tider får leta information på deras webbsida istället. 
Sara menar att kunderna på så sätt ändå får ett snabbt svar och att de anställda på 
företaget då inte behöver svara utöver sin arbetstid. Gällande negativa kommentarer 
berättar Sara att de först och främst försöker ta reda på vem det är som har skrivit 
kommentaren och om de lyckas ta reda på detta så kontaktar de kunden privat. Hon 
säger att “vi tar inga diskussioner offentligt, det är under vår värdighet” och att “allt 
flyttas in bakom kulisserna för det kan aldrig gynna oss att diskutera”.  
 
Klas på företag K påpekar att det alltid finns folk som lockas till ens kanaler och vill 
ifrågasätta det som görs. Han säger att “vi skiljer mellan frågor som rör oss som 
varumärke och de som är där bara för att trigga igång diskussion, och där vill vi 
egentligen bara agera professionellt och välja vilka frågor som bör svaras på”. Om det 
ställs frågor om deras produkter, deras varumärke, produktion, design, tonalitet, och 
liknande, så menar Klas att de alltid vill vara inlyssnande. Om det istället uppstår någon 
diskussion om saker som inte rör dem som varumärke, exempelvis gällande någon av de 
influencers de arbetar med, så är det ingen diskussion som de tar. Han berättar även om 
situationer där kunder skapat diskussioner dem emellan, och Klas påpekar att då dessa 
diskussioner börjar spåra ur och handlar om något helt annat än dem som företag så 
lägger de sig inte i diskussionen. De positiva kommentarerna som kommer in, vilket 
enligt Klas är majoriteten av kommentarerna, hanteras genom att antingen bara “gilla” 
eller svara för att skapa en dialog på bilden. Han menar att responsen de ger kan se olika 
ut, och att detta beror på den tid de har tillgänglig. 
 
Företag K svarar på frågor som de kan svara på, exempelvis om det kommer frågor 
kring material, vart produkterna finns att köpa och hur produkten fungerar. Klas säger 
att “men om diskussionen handlar om huruvida det är bra eller inte och två följare är 
oense då är det deras diskussion”. Gällande företagets tidsram för svar på kommentarer 
säger Klas att de alltid vill svara inom samma dygn. De har en live-chatt på sin hemsida 
där kunderna kan nå dem på vardagarna, och även vissa helger då det är högtryck. Han 
påpekar att det även är viktigt för dem att hålla en öppen dialog på Instagram, då det är 
en av deras starkaste kommunikationskanaler. Det är inte alltid så att alla kommentarer 
som får ett svar, då det inte finns tid för det. Klas berättar att det ofta kommer 
kommentarer i form av frågor, gällande material, styling-tips och liknande, och att de 
gärna vill ge svar på dessa. Han påpekar att det även kommer mycket kommentarer i 
form av förslag på inlägg som kunderna vill att de ska lägga upp, och gällande dessa 
säger Klas att “de vill vi också alltid svara på för att visa att vi lyssnar”. Han berättar 
att de har en prioriteringslista för vilka kommentarer som ska besvaras, där frågor är 
högst upp, sedan följer förslag och lägst prioriterat är kommentarer i form av smileys, 
hjärtan och liknande. 
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Adam berättar att företag A försöker svara på alla kommentarer som kommer in från 
kunder, men säger att det alltid är någon som missas eftersom meddelanden kommer in 
på så många olika ställen. Han säger att “folk skriver ju på Facebook, det är 
meddelanden och privata meddelanden och det är Instagram publikt, det är Instagram 
privat, det är mail”. I och med att de ibland arbetar ensamma i butiken blir det för 
mycket att hålla reda på. Han berättar att de har som mål att svara samma dag, och 
påpekar att “det är ju under dagens lopp när det kommer in som det kan vara svårt 
ibland att hinna med allting”. De har som regel att en av personalen lägger upp ett 
inlägg på företagets sociala kanaler under lunchrasten, då går denne även in och svarar 
på kommentarer i mån av tid, men i de flesta fall kommer svaren antingen under kvällen 
eller morgonen därpå. Adam säger att det under dagen är bättre för kunden att ringa till 
butiken för att få svar på sina funderingar. När de får in positiva kommentarer från 
kunderna, hanteras dessa genom att företaget kommenterar tillbaka med ett hjärta, eller 
ett tack, men Adam säger att “det är nog inte så mycket mer än det... vi är lite blyga 
svenskar”. Negativa kommentarer försöker de också bemöta på ett vänligt sätt, men han 
säger att “det går ju att lägga upp sociala medier på det sättet att man kan välja bort 
negativa kommentarer”. Adam påpekar dock att “lite negativt måste man ju få ibland 
också, det är väl bara det som kan göra en bättre”.  
 
Julia berättar att det är väldigt viktigt för Företag J att de ger rätt svar till sina kunder, 
och att de vill visa att de har kunskap och kompetens gällande de produkter de säljer. 
Hon säger att “vi har specialister inom olika områden som svarar… vi har ett rullande 
schema där de har huvudansvaret för att kunderna får rätt svar”. Hon påpekar att det är 
väldigt viktigt för dem att ha den servicen till kunderna, och säger att “man ska kunna 
ställa en fråga till oss på [företaget] och alltid få ett svar”. Hon fortsätter och säger att 
“vi sätter stor vikt vid att det blir korrekt och att kunden blir nöjd i slutändan”. Julia 
menar att det kanske inte ens är en av deras nuvarande kunder som kommenterar heller, 
utan att det kan vara en som handlar hos en konkurrent idag, men som kan bli deras 
kund i framtiden. Hon berättar att de för två år sedan hade en strategi där kunden skulle 
få svar inom 24 timmar, och att det ansågs som extremt bra. Hon fortsätter och säger att 
“idag vill ju kunderna ha svar mycket snabbare” men att de inte har någon uttalad 
tidsram för när de ska svara på kommentarer. Hon säger att “vi har faktiskt inte sagt att 
kunden ska få svar inom 2 timmar eller så, vi har inte den strategin… vi svarar så fort 
vi har möjlighet heter det just nu”. 
 
Julia berättar att de har ett team som svarar på kundernas kommentarer, vilka har fått en 
utbildning i hur de ska formulera sig. Alla kommentarer ska besvaras på ett eller annat 
sätt, hon säger “det kan ju vara att man “gillar” den eller så, men de ska ju veta att 
någon har sett det iallafall”. De får inte så mycket negativa kommentarer, men om de 
skulle komma har de ett kristeam med dedikerade personer som är förberedda på 
krishantering och frågor. Hon säger att de har strategier för hur detta kristeam ska jobba, 
men att “det beror lite på vad det är för typ av kommentar”. Hon fortsätter och säger att 
“vi har ju en policy som man ska följa när man ska svara… de som är med i teamet har 
ju läst policyn och får stöttning och så hela tiden”. De vill helst föra dialogen på mail 
vid situationer där kommentarerna eskalerar, för att det annars kan bli en tråkig tråd som 
är ointressant för andra.  Hon säger att “det är inte så att vi har något att dölja på något 
sätt utan det är nog ganska ointressant för andra att titta på det”. 
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Bengt berättar att de på Företag B ibland får in klagomål eller negativa kommentarer på 
sina kanaler. De följer dem noggrant och försöker alltid att bemöta alla kommentarer, 
även om det kommer in något som inte är positivt. Det kan exempelvis handla om att 
kunden klagar på att produkten har gått sönder efter få användningar, och då berättar 
Bengt att de skickar denne person vidare till någon som kan hjälpa honom/henne. Bengt 
säger att de ofta bemöter kommentarerna öppet på sina kanaler då det känns naturligt, 
men påpekar att “vi har inget uttalat att vi ska göra det öppet eller stängt”. Han säger 
att “tanken är att vi alltid ska svara på allt, sen hinns inte alltid det med men det är vårt 
mål” och att han ibland inte kan svara på frågan själv utan måste skicka den vidare till 
någon annan vilket drar ut på tiden. Han påpekar att det ibland “krävs ganska mycket 
research för att kunna svara på en fråga”. Bengt berättar att de har en autofunktion 
som meddelar kunden så fort denne har skrivit ett meddelande till företaget att de 
återkommer så fort de kan, och att de sedan försöker svara på kundens meddelande 
under dagen.  
 
Även Mia berättar att de på Företag M försöker svara på allt som kommer in via deras 
sociala kanaler, och att det kan vara alltifrån privata meddelanden via deras Instagram 
till kommentarer i flödet. Hon säger att “de enda kommentarerna som vi inte svarar på 
egentligen är väl de där man taggar sin kompis typ, där det bara blir konstigt”. Hon 
fortsätter och säger att hon lägger ungefär 45 minuter om dagen på att se vilka som har 
taggat dem i ett inlägg, eller där hon bara scrollar runt och kommenterar och gillar 
sådant som andra personer har lagt upp. Mia menar att detta engagerar kunderna 
mycket. Hon säger att “om det är så att jag kommenterar någons bild typ “nice photo” 
eller någonting liknande, så är det väldigt ofta de skriver tillbaka något i DM (privat 
meddelande)”. Mia berättar att de istället för att bara svara på en kommentar även 
försöker skapa konversationer med sina kunder.  
 
Gällande tidsramen för svar på kommentarer så försöker företag M att svara samma 
dag, men Mia påpekar att detta inte alltid är möjligt. Hon berättar att det ibland kan 
komma in hotfulla eller elaka kommentarer och säger att “vissa gånger svarar man ju 
inte ens på sådant, när det inte är relevant på något sätt, det kan liksom vara 
kommentarer på något som något annat märke har gjort”. Men hon påpekar att allt som 
är relevant för dem som företag, och allt som de märker är tillräckligt viktigt för att 
kunden ska ta sig tid att skriva till dem om något de har varit med om gällande 
företaget, är bra för dem att veta då de hela tiden vill utvecklas. Mia säger att 
“målsättningen är ju att det inte ska finnas några negativa kommentarer, men så 
kommer det ju aldrig vara, vi är ju för stora och finns på för många olika ställen för att 
det alltid ska vara positiva kopplingar till oss... men allting som kan utvecklas, 
utvecklar vi gärna”. Hon berättar att de ofta får ersätta kunden då klagomålen handlar 
om produktens prestanda, och menar utifrån detta att det även från kundens sida kan 
löna sig att berätta vad som är fel. 
 
5.8 Sammanställande av information 
Sara berättar att de på Företag S har ett dokument där de för in all information om 
interaktionerna med kunder på sina sociala kanaler. De skriver upp varje inlägg och för 
in hur mycket interaktioner de fick på det inlägget, vad de fick för gensvar, om de fick 
fler följare, och så vidare. Hon säger att “i det dokumentet kan vi även se vad som 
händer med utvecklingen när vi gör det här”. Sara berättar att de i detta dokument för in 
önskemål, synpunkter och liknande, bestämmer någon som är ansvarig för respektive 
sak och att denne sedan bockar av det från listan då det är åtgärdat. Hon säger dock att 
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“sen så prioriteras ju saker annorlunda, har 500 stycken hört av sig om samma sak så 
förstår vi ju att det finns ett behov”, men om det bara är en person som önskar något så 
förs detta in i dokumentet men prioriteras inte lika högt om det inte är så att fler hör av 
sig om just detta. Sara berättar om en situation där många hörde av sig till dem 
angående önskemål om längre öppettider, och där företaget tog dessa synpunkter till sig 
och förlängde öppettiderna.  
 
Petra berättar att “allting som kommer in till oss, som förslag eller frågor och så, det 
registreras i vårt ärendehanteringssystem, och det gör vi ju för att vi inte ska missa 
något och för att vi ska kunna följa upp och för att frågan ska hamna hos rätt person” 
och påpekar att personalen på kundtjänst inte kan svara på allt utan att de ibland måste 
skicka frågorna vidare till en affärsutvecklare, upphandlare, eller liknande.  
 
Klas berättar om en situation där Företag K ber sina följare att välja mellan två olika 
färger på en kommande produkt. Han säger att utifrån kundernas kommentarer så kan 
de se att “så här många vill helst ha den produkten i blått och inte i gult, och därför bör 
vi göra den i blått”. Företag K är väldigt inlyssnande mot sina kunder och strävar efter 
att få in så mycket feedback som möjligt. De tar många beslut utifrån data och siffror, 
och Klas säger att “det är väldigt viktigt för oss ur en kvantitets-synpunkt att se vilken 
produkt som procentuellt funkar, hur många av våra följare som har sett den här 
frågan, och hur många procent av dem tycker vad, och vad kan vi dra för slutsatser 
utifrån det”. När de frågar sina kunder om vilken färg de vill se på en produkt, tittar de 
på hur många som röstat på respektive färg för att veta vilken de ska gå vidare med. 
Klas säger att “det finns så många verktyg nu inom Instagram där vi har valt att hålla 
de här frågorna, där får man väldigt tydliga svar om framförallt hur många som tycker 
vad”. Han säger även att om majoriteten tycker att de ska ta alternativ A före alternativ 
B, så är det självklart att de går vidare med alternativ A. Om kunden själv kommer med 
ett förslag på en färg utan att företaget har initierat det, säger Klas att de tackar kunden 
för input och att de sedan ser vad de kan göra. Hon menar dock att om det bara är en 
kund som skrivit en viss färg så kan det bli svårt att motivera, men ser de att fler säger 
samma så lägger de märke till det och tar med det till nästa kollektion.  
 
Klas berättar även om en situation där de frågade sina kunder om råd gällande vilka 
återförsäljare de ville se produkten hos, och där de fick svar som de inte hade förväntat 
sig och som de inte var lika positiva till som kunden. Anledningen till detta menar han 
är att det är en viss typ av kund som kommenterar på Instagram, och att denna typ av 
kund inte kommenterade de återförsäljare som företaget ansåg sig passa in hos. Han 
säger att “vi hade hoppats på att de skulle vara mer objektiva i den frågan, och ta in 
från alla möjliga delar, men när vi lagt ut det insåg vi att det kommer vara en viss typ 
av person som svarar på den här frågan och därför kan vi inte lita helt på vad de har 
sagt”. Klas säger att det är viktigt för dem att de finns hos återförsäljare som håller 
varumärket på plats och som kan representera dem som varumärke, och att de i denna 
ovan nämnda situation inte kunde ta åt sig av kundernas åsikter. 
 
Företag A ser informationen från sina kunder som en jättestor tillgång, då de genom 
dessa kan se om något efterfrågas eller liknande. Adam säger att “det är ju bra för 
kommande inköp också… så det är ju superbra med feedback… alla kommentarer som 
kommer varje dag gör ju att man får en liten vägvisare vad kunderna efterfrågar”. Han 
påpekar dock att de även i butiken ser vad som funkar och inte funkar, och att detta 
också lägger grund för vad de ska köpa in till kommande kollektioner. Adam beskriver 
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en situation där han tänker på vissa specifika kunder då han köper in produkter inför 
nästa kollektion. Han säger dock att “men de är värdefulla kommentarerna, absolut, 
och det är ju för att man kan använda dem till bland annat inköp och att man vet 
ungefär vad som har efterfrågats eller vad som har gillats”.  
 
Adam berättar att de någon gång har frågat sina kunder om vilka varumärken de saknar 
i butiken, och fick in väldigt många svar. Hur de sedan går vidare med denna 
information, menar Adam beror på några faktorer såsom hur populärt varumärket är, 
vilken sorts kund det är som har sagt det, vilken ålder, om varumärket passar in i 
butiken, vilka marginaler de har, och liknande. Han berättar att det även har funnits 
kunder som har efterfrågat större storlekar, och att detta är något som de har anpassat 
sig efter och gjort en förändring. Adam säger även att det ofta händer att de lägger en 
beställning på något plagg, lägger ut en bild på detta plagg och ser att intresset för det 
var större än förväntat, vilket leder till att de lägger en större beställning av det. Han 
säger att “då har jag varit tvungen att lägga in mer order, vi får ju ändra vår planering 
och kanske ta bort något annat istället när man ser att intresset är väldigt stort”.  
 
Julia berättar att de på Företag J sammanställer den information som de får in via 
kundernas kommentarer, och att de använder sig av denna om de vill eller behöver. Om 
en kund via företagets sociala kanaler exempelvis önskar att de ska börja sälja någon 
viss produkt, så säger Julia att “då vidarebefordras det till den som är ansvarig för det 
affärsområdet”. Hon berättar att de då meddelar kunden att de kommer ta det vidare till 
berörd person, och stämmer sedan av med denne om det är möjligt att börja sälja den 
önskade produkten. Hon säger att “vi säger inte bara nej, utan vi tar reda på om det 
går, för det kan ju vara en jättebra idé, det kan ju vara en fantastiskt fin [produkt] som 
vi bör sälja”. Hon påpekar även att de försöker att bara posta sådana saker som de tror 
väcker intresse eller som är relevant för deras följare. Hon säger “vi förstår ju också att 
om vi skulle ta upp deras tid genom att finnas i deras flöde så ska det ju vara något som 
de tycker om också, med respekt för deras tid”. I och med detta försöker de lära sig vad 
deras kunder tycker om. Hon säger att de baserar detta på antalet kommentarer; de 
bilder som får många kommentarer visar de mer av, och de som får mindre 
kommentarer där folk inte bryr sig, visar de mindre av. Företag J har även en kundklubb 
där de ber sina kunder om feedback. Informationen som de får in där säger Julia att 
“den sammanställs och sen försöker vi göra förbättringar” och att “vi har ju använt det 
i vårt arbete sedan, förändrat våra strategier och så”. Hon påpekar att “det är 
jätteviktigt att lyssna på kunderna… vi har ju inte alltid svaren själva”.  
 
Bengt säger att företag B vid negativa kommentarer tar informationen vidare till det 
område som berörs, om de anser att det är ett seriöst problem som måste åtgärdas och 
som måste lyftas internt. De positiva kommentarerna lyfter de ibland upp på deras 
intranät så att alla anställda kan ta del av dem. Han säger att “om det är någon som ofta 
benämns, vi har en [anställd] som många ofta skickar väldigt mycket rosor på och då 
lyfter vi upp honom internt”. Han berättar att kunder ibland skickar önskemål på 
produkter, färger på dessa och liknande, och säger att “vi tackar för det och om det är 
något speciellt så skickar jag alltid vidare det till designerna eller 
produktionsavdelningen”. Bengt menar dock att det är svårt för dem att tillgodose 
sådana önskemål från kunderna, då de arbetar så långt fram i tiden. Han säger “vi 
jobbar ju i tre säsonger samtidigt, både den som ska lanseras nu, och nu snart sker ett 
säljmöte inför 2020 och det är redan planering inför 2021”, vilket gör det svårt för dem 
att påverka processen.  
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Mia berättar att kundservice-teamet på Företag M har ett system där de får in allting 
som sker på sociala kanaler, såsom mail, kommentarer, meddelanden och liknande. 
Utifrån detta sitter de och betar av saker och försöker hjälpa till med alla frågor och 
funderingar som folk har. Hon säger att det är jättebra för dem att få feedback från sina 
kunder, eftersom de då kan bli medvetna om problem som måste åtgärdas. Mia berättar 
att om de exempelvis får in negativa kommentarer om en produkt, samlar hon ihop 
synpunkterna och kommentarerna och ger dem till produktions- eller 
designavdelningen. Hon säger dock att “det är väldigt sällan jag sparar någonting som 
har kommit upp en gång”. Gällande åtgärder säger Mia att “det är sällan man kan göra 
något just då, men man kan försöka utveckla det till kommande säsonger om det är 
någonting som återkommer”. 
 
Mia berättar att de har en mjukvara där de kan se all statistik väldigt ingående, där de 
kan djupdyka i vilka inlägg som går bra, vilka som går dåligt, och liknande. Hon säger 
att “det finns definitivt trender och mönster, men sen så hur mycket man vill anpassa sig 
efter de mönstren, det är också lite begränsat för vi vill ju fortfarande ha det utbudet 
och visa upp de olika delarna”. Många gånger vet de att de inte kommer få mycket 
interaktioner på en bild, men lägger upp den ändå för att de vill visa upp sin kollektion 
och anser att det behöver läggas ut. Hon säger att “interaktioner blir liksom inte allt, 
även fast det är väldigt bra och jag vill ha interaktion på våra inlägg så följer vi det 
liksom inte slaviskt bara för att få det”. Hon påpekar att de nog lätt hade kunnat få 
mycket likes och mycket interaktioner på allting utifrån den information som de har 
tillgång till, men att det blir fel då de fortfarande vill vara ett och samma märke genom 
hela företaget. 
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6. Analys 
I detta kapitel presenterar vi vår analys som är baserad på det empiriska material som 
samlats in under intervjuerna samt de teorier som studien är grundad på. Det 
huvudsakliga syftet med studien är “...att skapa en djupare förståelse för om och hur 
arbetet med kundengagemang kan leda till värdeskapande eller värdeförstörande”. Vi 
har valt att presentera olika rubriker vilka vi anser är viktiga faktorer för att 
kundengagemang ska kunna skapas, och hur dessa kan leda till att värde antingen 
skapas eller förstörs. Dessa rubriker har vi uppmärksammat under genomgången av 
vår empiri. 
 
6.1 Sociala kanaler 
Sociala kanaler utgör stora fördelar för företag då de möjliggör att dialog kan föras och 
relationer skapas med ett stort antal människor. Det är ett växande forum som allt fler 
kunder förlitar sig på som ett sätt att komma i kontakt med företag. I och med att allt 
fler kunder samt företag väljer att befinna sig på de sociala kanalerna blir det allt 
viktigare för företag som vill nå ut till sina kunder att vara medveten hur det på bästa 
sätt gör detta. När ett företag skapar engagemang för sina kunder ökar chanserna att 
kunderna känner sig motiverade att hjälpa företaget. Majoriteten av respondenterna 
menar att det behöver befinna sig på sociala kanaler för att det är där deras kunder finns. 
De menar även att ifall de inte befinner sig på de olika sociala kanalerna kommer det gå 
miste om kunder som andra konkurrenter tar från dem. Respondenterna fortsätter med 
att berätta att det underlättar kontakten med kunderna att befinna sig på sociala kanaler. 
Dessa påståenden som respondenterna lyfter är även sådan som teorin menar. 
Venkatesan (2017, s. 289) menar att teknologierna har medfört att det blivit lättare för 
konkurrenter att kliva in och ta marknadsandelar, och Sashi (2012, s. 254) lyfter att 
sociala kanaler har gjort de lättare att föra konversationer mellan kunder och företag.  
 
6.2 Den initiala kontakten 
För att företag ska kunna skapa engagemang med sina kunder, krävs det att de på något 
sätt får kontakt med varandra. Detta styrker Podtar et al. (2018, s. 600) och Sashi (2012, 
s. 260) som påpekar att kontakt är en nödvändig förutsättning för att kunder ska kunna 
skapa starka band och relationer till ett företag, vilket de menar är målet med 
engagemang. Enligt Carlson et al. (2018, s. 85) har det sedan framkomsten av sociala 
kanaler blivit lättare för företag att komma i kontakt med kunder. Respondenterna 
beskriver olika sätt genom vilka de skapar den initiala kontakten med sina kunder. Detta 
kan ske antingen via fysiska butiker där kontakten skapas i ett möte ansikte-mot-ansikte, 
eller så sker den via företagets sociala kanaler. Det kan även ske genom att företagen 
använder sig av en tredje part i skapandet av kontakt med kunder, en så kallad 
influencer eller ambassadör, som företaget på något sätt kompenserar för att denne ska 
visa upp företagets produkter/tjänster på sina sociala kanaler. På så sätt blir fler 
uppmärksammade om företaget. Om ambassadören visar upp produkten/tjänsten på det 
sätt som företaget önskar, kan det leda till att fler söker sig till företagets kanaler och 
därmed är en kontakt skapad. Oavsett vilken av dessa strategier som företag använder 
sig av, är det övergripande målet att skapa en kontakt med kunderna, och få dem att veta 
att företaget finns till. Flertalet företag pratar även om hur de försöker få sina kunder, 
som de skapat kontakt med via sina fysiska butiker, att även bli medvetna om dem på 
sociala kanaler. De gör detta genom att bland annat hänvisa till deras sociala kanaler i 
sina nyhetsbrev eller tipsar kunderna i sina fysiska butiker om att följa dem på deras 
sociala kanaler.  
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Flera av företagen använder sig av många olika sociala kanaler, vilket ökar antalet 
kontaktpunkter mellan dem och kunderna. Dessa ökade kontaktpunkter gör att 
kundengagemang kan ske på flera olika platser, vilket går att koppla till arbetet med 
SCRM vars grundläggande strategier går ut på att skapa engagemang med kund genom 
ökade kontaktpunkter (Malthouse et al., 2013, s. 270). Att ha kontakt med kunder på 
många olika kanaler leder därmed till att engagemang har möjlighet att utvecklas på 
dessa kanaler, oavsett om de initieras av företaget själv eller av kunden. Sociala kanaler 
erbjuder alltså bra förutsättningar för företag att gemensamt skapa värde tillsammans 
med sina kunder. Detta är i enlighet med Andzulis et al. (2012, s. 308) definition där de 
påpekar att sociala kanaler främjar gemensamt värdeskapande.  
 
Att sociala kanaler öppnar upp för engagemang innebär dock även att företaget på något 
sätt måste kunna hantera det engagemang som sker på de olika kanalerna. Flera av 
företagen nämner att de är närvarande på många olika kanaler, men att de inte är aktiva 
överallt då resurser inte finns tillgängliga för att hantera alla. Att inte resurser finns 
tillgängliga för att hantera det engagemang som sker, anser vi vara en faktor som kan 
leda till att värdeförstörande uppstår. Detta är i enlighet med Zhang et al. (2018, s. 64) 
som menar att gemensamt värdeförstörande kan utlösas om företag inte har 
strukturerade riktlinjer för hur de ska hantera kundernas engagemang. Andra företag 
påpekar att de inte öppnar upp för en ny kanal innan de är säkra på att de kan hantera 
det engagemang som kommer in där och räknar då in både det som de själva initierar 
samt det som sker på kundens egna bevåg. Genom att arbeta på detta sätt, där 
tillgängligheten av resurser säkerställs innan företaget öppnar upp för en ny 
kontaktpunkt, tolkar vi som främjande för att gemensamt värdeskapande ska kunna 
uppstå. 
 
När företag har fått kontakt med sina kunder, kan interaktioner ske mellan dem i form 
av “gillningar”, kommentarer, delningar, och liknande (Sashi, 2012, s. 261). Majoriteten 
av respondenterna nämner att de är beroende av att få så mycket interaktioner på sina 
inlägg som möjligt för att öka spridningen på sitt varumärke samt för att få sina kunder 
att interagera med dem igen i framtiden. Detta har att göra med de algoritmer som 
införts på sociala kanaler såsom Instagram och Facebook. Algoritmerna bestämmer 
enligt Internetstiftelsen (2018) vilka inlägg som syns i kundens flöde på kanalen, och 
baseras på kundernas tidigare interaktioner med just det företaget alternativt liknande 
företag. För att företagens inlägg ska fortsätta komma upp i flödet för deras kunder, 
krävs det alltså att kunderna interagerar med företagets inlägg. Respondenterna påpekar 
att det därmed blivit viktigare för dem att skapa inlägg som är intressanta för kunderna 
och som gör att de känner att de vill interagera med företaget. På så sätt sker fortsatt 
kontakt mellan företag och kund. Om företaget inte får de interaktioner som krävs från 
en kund, kommer deras inlägg att försvinna från denna kunds flöde, vilket gör att 
kontakten riskerar att gå förlorad. Detta tolkar vi utifrån studien gjord av Smith (2013) 
som värdeförstörande för företaget, där de lägger in resurser i form av exempelvis tid, 
energi och pengar för att producera innehåll på sina sociala kanaler, men att de inte får 
ut det värde som de hade hoppats av det. Hur företag arbetar med att få dessa 
interaktioner på sina inlägg kommer vi redogöra för härnäst. 
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6.3 Ömsesidiga interaktioner 
Många av företagen nämner olika typer av interaktioner då de pratar om engagemang. 
Dessa interaktioner ser olika ut på olika företag, men vi tolkar det som att de flesta på 
något sätt handlar om att skapa en ömsesidig dialog med kunderna. Genom denna 
dialog kan företagen ta reda på kundernas behov och önskemål (Sashi, 2012, s. 261), 
och enligt författaren kan  detta underlätta utvecklingen av nya produkter eller att 
modifikationer på existerande produkter kan göras för att bättre tillfredsställa kundernas 
behov. Enligt Mollen & Wilson (2010) uppmuntras kunderna till att arbeta för att skapa 
värde tillsammans med företaget genom att företaget initierar interaktioner. För att 
värde gemensamt ska kunna skapas, krävs dock att företaget tillåter kunden att ha en 
aktiv roll (Ranjan & Read, 2016, s. 291). 
 
6.3.1 Kommunikation 
Alla företag väljer att på något sätt kommunicera med sina kunder, vilket enligt Podtar 
et al. (2018, s. 600) sammankopplar företaget och kunden genom att skapa medvetenhet 
och ökad synlighet. Kommunikationen som förs handlar till stor del om att visa upp 
varumärket, samt de produkter/tjänster som de erbjuder. Det kan vara dels med ett syfte 
att skapa inspiration för kund, alternativt att dela med sig av information. En majoritet 
av företagen väljer att delge någon form av information till kunderna, och ett företag gör 
exempelvis detta genom att visa upp vad det finns för produkter i butiken eller vad som 
är påväg att komma in. Enligt Iankova et al. (2013, s. 3) är att visa upp kommande 
produkter, ett bra sätt för företag att få kunderna att upptäcka dem på sociala kanaler. 
Respondenten beskriver det dock inte som ett försök att få kunderna att upptäcka dem 
på sociala kanaler, utan syftet är att skapa ett “ha-begär” hos sina kunder. Detta kan i sin 
tur förhoppningsvis driva kunderna till butiken för att göra ett köp, vilket därmed 
innebär att det snarare handlar om att kunderna ska upptäcka företagets fysiska butik.  
 
Majoriteten av företagen väljer att sprida information för att hålla sina följare 
uppdaterade samt för att visa att de är aktiva på deras sociala kanaler. Det var även en 
stor del av företagen som valde att dela inspirerande inlägg som ska visa hur kunderna 
kan använda produkten eller tjänsten. Målsättningen för företaget med att dela 
inspirerande inlägg är att skapa en känsla hos kunden som denne kan identifiera sig 
med. Respondenterna berättar att de gör detta genom att bland annat använda sig av 
modeller som har en igenkänningsfaktor bland kunderna. Ett företag beskriver att de 
använder sig av anställda i butiken samt andra lokala personer som modeller för 
produkterna på sina sociala kanaler. Den igenkänningsfaktor som uppstår med 
personerna på bilden har visat sig vara värdefull för företaget då fler väljer att interagera 
med inlägget där bilden är publicerad vid dessa tillfällen. Respondenten berättar att det 
är stor skillnad på antalet interaktioner från kunderna beroende på om det är en 
professionell modell eller en person som kunderna känner igen. Enligt vår tolkning 
skapas alltså värde för företaget då de väljer att ha bilder på sina anställda samt andra 
lokala personer, då de genererar fler interaktioner. Vi tolkar det som att värde även 
skapas för kunderna då de känner att de får ut något av kontakten med företaget, i form 
av exempelvis inspiration eller samhörighet. Värde skapas då gemensamt genom att 
företaget erbjuder kunderna inlägg som är nog intressanta för att interagera med, och 
som gör att kunderna känner att de får värde/fördelar från de resurser de väljer att 
använda för att interagera med företaget, exempelvis tiden de lagt ner vid interaktionen. 
Att kunderna känner samhörighet till företaget kan enligt Podtar et al. (2018, s. 603) 
även leda till förbättrad tillit och lojalitet från kund. 



 

 64 

 
En utmaning som flera av respondenterna nämner är dock att de flesta interaktionerna 
tenderar att komma på bilder som innehåller vissa specifika motiv eller då företaget 
använder sig av någon särskild modell; exempelvis en leende tjej. Detta tolkar vi som en 
avvägning som företaget måste göra då de är beroende av interaktionerna, men 
samtidigt påpekar de att det är viktigt för dem att visa upp hela sitt varumärke på sina 
sociala kanaler och att detta inte endast innefattar bilder på leende tjejer. De företag som 
tar upp denna utmaning berättar dock att de försöker att inte bry sig om att specifika 
motiv eller modeller får fler interaktioner. Företagen publicerar istället de bilder som de 
vill publicera. Detta kan dock, enligt vår bedömning, till slut leda till färre interaktioner, 
vilket i sin tur gör att allt fler kunder missar deras inlägg då de inte längre får upp dem i 
sitt flöde. Detta tolkar vi som något som förstör värde för företaget, då de inte får ut 
något värde från de resurser i form av tid och pengar som de har lagt ned på att 
producera bra och snyggt innehåll till sina sociala kanaler. 
 
Respondenterna påpekar att det blir allt svårare för respektive företag att synas på 
sociala kanaler och det är även svårt att veta hur mycket gillningar, kommentarer eller 
delningar ett inlägg kommer att få. Flertalet företag väljer därför att anta en strategi där 
de publicerar inlägg flera gånger om dagen under de tider som de antar att kunderna 
använder sig av sina mobiler och sociala kanaler. En del av företagen väljer även att 
köpa annonser eller sponsra sina inlägg på både Facebook och Instagram, genom att 
lägga in en summa pengar. De uppger att detta ökar möjligheterna för dem att sprida sitt 
budskap. En köpt annons eller sponsrat inlägg garanterar en viss spridning utifrån hur 
mycket pengar som företaget väljer att lägga in, samt vilken typ av inlägg företaget 
väljer att använda. Antalet interaktioner och spridningen av inlägget skiljer sig 
exempelvis mellan en bild och en film. De sponsrade inläggen/annonserna påverkas inte 
av algoritmerna utan dessa inlägg syns oavsett hur mycket gillningar, kommentarer eller 
delningar de får. Utifrån detta kan vi anta att företag som har mer resurser att lägga på 
sina sociala kanaler, har större chans att sprida sina inlägg, både till sina existerande 
samt potentiella följare. Det kan dock innebära att mindre företag som använder sociala 
kanaler som ett billigt marknadsföringsverktyg kan få en minskad spridning eftersom de 
inte har samma möjlighet att annonsera/sponsra sina inlägg. Därför behöver de, enligt 
vår bedömning, förlita sig mer på att skapa interaktioner på de inlägg de väljer att lägga 
upp i sina sociala kanaler.  
  
6.3.2 Uppmuntran till feedback 
Majoriteten av företagen nämner att de i någon utsträckning ställer frågor till sina 
kunder via inläggen på sociala kanaler. Företagen har uppmärksammat att detta leder till 
att fler interaktioner uppkommer på deras inlägg då kunderna svarar på frågorna. Målet 
med frågorna är alltså att få interaktioner, och vilken typ av frågor som ställs skiljer sig 
mellan företagen. Vissa ställer endast frågor om sina produkter/tjänster, medan andra 
utvidgar spektrumet och ställer frågor om sådant som inte enbart har med företaget eller 
dess produkter att göra. De företag som ställer frågor om andra saker än sina 
produkter/tjänster hävdar att denna dialog i slutändan kommer att leda till att kundens 
relation till företaget förbättras, vilket leder till ökad försäljning.  
 
En utmaning som enligt vår tolkning kan uppkomma med att företag ställer frågor till 
sina kunder med syfte att skapa interaktioner är att de får in många svar, alternativt 
frågor, riktade tillbaka till sig, som de måste hantera. Utifrån respondenternas svar gör 
vi bedömningen att majoriteten av företagen inte har nog med resurser för att kunna 
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svara på alla interaktioner som kommer in via deras sociala kanaler. Att fortsätta arbeta 
på detta sätt; att ställa frågor till kunderna enbart för att få fler interaktioner på inlägget, 
men sedan inte ha tid att hantera de svar som kommer in, anser vi kan leda till att 
kunderna får en negativ upplevelse av sina interaktioner med företaget. Och om 
kunderna inte känner att de får ut något av sina interaktioner med företaget, får 
kunderna heller inte de fördelar som de väntat sig då de investerade resurser i form av 
exempelvis tid och energi i företagets interaktioner. Detta kan enligt Smith (2013, s. 
1893) leda till att kunden försöker ersätta sina förlorade resurser genom att hämnas på 
företaget på något sätt, alternativt sluta engagera sig med det. 
 
Av de företag som väljer att be kunderna om feedback gällande sina produkter/tjänster, 
skiljer sig tillvägagångssättet för detta dem emellan. Vissa företag ber samtliga kunder 
om feedback medan andra väljer att endast fråga specifika kundgrupper. Dessa 
kundgrupper väljer företagen själva utifrån vilka de anser representerar företaget och 
dess kundsegment. De företag som väljer att fråga samtliga kunder om feedback via 
sina sociala kanaler riskerar enligt vår bedömning att få förslag som kanske inte är 
möjliga att ordna, alternativt att företaget känner att de inte passar in hos dem. Ett 
företag berättar om en sådan situation, där det frågade sina kunder om råd gällande vilka 
återförsäljare som de ville se företagets produkter hos, och där det fick svar som det inte 
ansåg representerade företaget. I en sådan situation tolkar vi att värde förstörs för 
företaget då det inte får ut det värde det hade hoppats på i interaktionen med kund, samt 
att värde förstörs för kund då denne inte heller får ut något av sin interaktion med 
företaget. 
 
Ett annat företag berättar att kunderna ibland kommer med önskemål om att det ska 
börja sälja en viss typ av produkt, men att detta inte är möjligt på grund av de höga 
kostnader som det skulle medföra. I och med att kunderna ofta inte har denna 
information gällande inköpspriser och liknande, blir det enligt vår tolkning svårt för 
dem att förstå vad som är rimligt för företaget eller inte. Detta tolkar vi som en form av 
oavsiktligt värdeförstörande som Plé & Chumpitaz-Cáceres (2010, s. 433) menar kan 
ske om kunden har begränsad kunskap, vilket gör att de har svårt att förutse hur 
företagets processer går till. Detta kan vi se i fler situationer som företagen nämner. Det 
kan exempelvis handla om att kunden ber om att företaget ska producera en produkt i en 
viss färg, men vet inte om att företaget arbetar med långa ledtider vilket gör att de inte 
kan anpassa sig efter kundernas önskemål på kort sikt. De produkter som kunderna 
önskar kan då inte lanseras förrän ett antal säsonger framåt i tiden, och tills dess kan 
kundens önskemål hunnit ändras många gånger om. För att förhindra att denna typ av 
värdeförstörande sker, anser vi att det är viktigt för företag att vara transparenta, så att 
kunden får mer information om företagets processer och liknande. På så sätt kan kunden 
kanske vara mer förstående till varför deras behov inte kan tillgodoses, och detta kan 
förhindra att gemensamt värdeförstörande sker. Att erbjuda kunderna en transparent 
affärsmiljö är enligt Greenberg (2009, s. 8) även en kritisk del av arbetet med SCRM. 
 
Vi kan urskilja att några av företagen som ber om feedback från sina kunder väljer att 
låta den ansvarige personen för företagets sociala kanaler bestämma när informationen 
behöver tas vidare. Den ansvarige personen blir den som själv får bestämma när det är 
nog många kunder som påvisat samma problem. Vår tolkning är att den personen 
därmed kommer att verka som ett filter för företagets hantering av feedback. Detta är 
något som går i linje med vad Storbacka & Lehtinen (2000, refererad i Roth, 2015, s. 
24) diskuterar gällande det organisationsövergripande perspektivet av CRM. Författarna 
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menar att det är de anställda som är ansvariga för att lämna vidare information om 
kunder till sina kollegor eller lagra det i företagets CRM-system. Att en enskild person 
har ansvar över att avgöra när inkommande feedback är relevant nog för att ta vidare till 
berörd avdelning eller person, tolkar vi som en faktor som kan leda till värdeförstörande 
för företaget. Detta eftersom kunden inte vet när eller om feedbacken som den ger 
kommer anses vara ett tillräckligt vanligt eller omfattande problem för att det ska 
åtgärdas. Detta kan enligt vår tolkning leda till missnöje bland kunderna och ett minskat 
värde kan uppstå. Företaget kommer dock alltid att anse att feedback skapar ett värde 
för dem, eftersom det får veta vad kunderna anser företaget behöver förbättra för att 
lyckas bättre. 
 
6.3.3 Tävlingar 
Ett fåtal respondenter berättar att de använder sig av olika tävlingar på deras sociala 
kanaler för att skapa interaktioner med kunderna. Det kan handla om att företaget ber 
kunden att tagga en vän i inlägget som det postat eller ge en motivering till varför 
kunden tycker att den ska vinna tävlingen. Detta kan kopplas till arbetet med SCRM, 
där företag strävar efter att locka fram engagemang och beteenden från kunder som sker 
utöver transaktioner med företaget. Verhoef et al. (2010, s. 248) lyfter att ett sätt att göra 
detta på, är exempelvis genom tävlingar. Att anordna tävlingar är något som Podtar et 
al. (2018, s. 602) menar kommer hålla kunderna fortsatt involverade med företaget, 
samt att det kan förbättra det emotionella band som finns mellan företag och kund. 
Detta kan därmed leda till att värde gemensamt kan skapas genom fler interaktioner. 
 
De företag som anordnar tävlingar på sina sociala kanaler menar att det är ett sätt att 
snabbt få interaktioner på sina inlägg, vilket ökar spridningen på dem, men de påpekar 
även att detta inte alltid är positivt förankrat. Det finns kunder som endast är med i 
tävlingen för att vinna priser och som inte har ett genuint intresse för företaget eller att 
ha en relation med det. Dessa personer kallar företagen för “tävlingsjägare”, sådana som 
endast interagerar med syfte att få gratis produkter. Företagen menar att det är svårt för 
dem att skapa relationer till dessa kunder då deras interaktioner endast omfattar 
deltagandet i tävlingar. Tävlingarna anordnas med syfte att få kunderna att stanna kvar 
hos företaget, och göra dem nöjda genom att erbjuda en chans att vinna fina priser. Vi 
tolkar det som att värde dock även kan förstöras för företag då de anordnar tävlingar om 
de lägger ner resurser på detta, men inte får de fördelar i form av återkommande kunder 
som var målet för dem. Vidare utgör detta en utmaning för företag på grund av den 
publika egenskap som sociala kanaler har. Genom att anordna tävlingar på sociala 
kanaler, kan företag inte välja vilka kunder som ska delta och interagera med dem. Det 
är även svårt för företagen att veta vilka kunder som är tävlingsjägare och vilka som 
faktiskt har ett genuint intresse för företaget. För att kunna identifiera dessa krävs det, 
enligt vår bedömning, att företaget har koll på sina kunder och ser vilka som har 
engagerat sig med företaget under en längre tid, och vilka som endast tenderar att dyka 
upp vid tävlingar. 
 
6.3.4 Omröstningar 
Ett fåtal respondenter nämnde att de använder sig av omröstningar för att skapa 
interaktioner med sina kunder. Omröstningarna sker till stor del om beslut som företaget 
behöver ta. Genom att använda sig av omröstningar kan företaget, enligt vår tolkning, 
själv välja vad som kunderna kan vara med och bestämma om genom att ge dem några 
alternativ att välja bland. På så sätt får företaget inte in massor av olika alternativ från 
kunderna som kan vara svåra att realisera, utan det kan själv utforma ett antal olika 
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alternativ som det anser skulle vara passande utifrån sin verksamhet. Därefter kan 
företaget låta kunderna vara med och bestämma vilket alternativ de ska gå vidare med. 
Enligt Podtar et al. (2018, s. 602) kan användandet av omröstningar för att skapa 
engagemang förbättra kundernas upplevelse med företaget samt göra att de fortsätter 
involvera sig med företaget. 
 
Ett av företagen arbetar med att fråga kunderna om så många olika val de bara kan för 
att kunderna ska känna att de har en möjlighet att påverka utgången av hur exempelvis 
framtida produkter ska se ut eller vilken färg de ska ha. Detta företag bygger sina 
kollektioner utifrån utfallen av dessa omröstningar, vilket enligt vår tolkning innebär att 
gemensamt värdeskapande uppstår och kan kopplas till arbetet med SCRM där företag 
skapar relationer till kunden genom att tillåta denne ha en aktiv roll och bidra till de 
värdeskapande processerna (Greenberg, 2009, s. 8). 
 
En utmaning som enligt vår bedömning kan uppstå genom användningen av 
omröstningar, har att göra med hur företaget hanterar de kunder som har valt att lägga 
sin röst på det nedröstade förslaget, det som företaget inte går vidare med. De kunder 
som röstat på det vinnande alternativet deltar enligt vår tolkning i gemensamt 
värdeskapande tillsammans med företaget. Detta kan kopplas till den bekräftelse som 
Zhang et al. (2018, s. 64) menar gör att kunden känner sig tillfredsställd med sitt 
engagemang med företaget. De kunder som röstat på det förlorande alternativet kan 
istället antas ha investerat resurser med företaget, men får ingenting tillbaka, vilket kan 
leda till att dessa inte vill delta i en sådan omröstning igen. Vi tolkar det som att värde 
skapas för företaget då de får reda på vad flest kunder tycker om, men för kunden 
förstörs snarare värde i en sådan situation. Om företaget fortsätter ha omröstningar och 
samma kund råkar ut för samma sak igen, att denne röstar på “fel” alternativ, kanske 
denne person efter några gånger känner att det inte är värt att fortsätta rösta, och slutar 
då engagera sig med företaget då det endast leder till att värde förstörs. Det blir enligt 
vår bedömning därför viktigt för företaget att ändå uppmärksamma kunder som röstat 
på de övriga alternativen och inte bara det vinnande, för att förhindra att 
värdeförstörande sker.  
 
Ett annat företag berättar att de ibland har omröstningar på sina sociala kanaler där de 
ber kunderna välja mellan två produkter som de planerar att börja sälja. Företaget har 
dock redan köpt in bägge produkterna, vilket därmed leder till att alla kunder som röstar 
kan känna att de har bidragit med något och att företaget har lyssnat på dem. Vi anser 
att på så sätt kan värde gemensamt skapas för alla parter.  
 
6.3.5 Uppmuntran till förespråkande 
Flertalet företag vill att kunderna ska lägga upp bilder då de använder sig av företagets 
produkt/tjänst, och personalen som ansvarar över företagets sociala kanaler är noga med 
att gilla eller dela dessa bilder, för att få fler kunder att agera på detta sätt. Detta 
agerande kan liknas vid det som Podtar et al. (2018, s. 603) och Sashi (2012, s. 263) 
benämner förespråkande, där kunden rekommenderar företagets produkter/tjänster till 
andra (Bowden, 2009; Van Doorn et al., 2010). Genom att göra detta blir kunderna 
medskapare av värde (Peeroo et al., 2017, s. 1254). Att uppmuntra detta beteende från 
kunderna kan dock enligt vår tolkning även leda till att värde förstörs för företaget, 
vilket kan ske i situationer där “fel” personer delar bilder då denne nyttjar företagets 
produkter/tjänster. Detta kan exempelvis vara personer som företaget inte vill ska 
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associeras med det, och som snarare förstör värde genom att skrämma bort kunder 
istället för att locka till sig fler kunder till företaget. 
 
Sashi (2012, s. 263) menar att det endast är då kunden utvecklar starka emotionella 
band i långvariga relationer med företaget, som denne är sannolik att bli en 
förespråkare. Detta anser vi dock inte stämmer helt överens med det vi kunde urskilja 
från vår empiriska datainsamling. Respondenterna menar att kunder drivs av sociala 
motiv snarare än lojalitet till företaget då de delar bilder på sig själv med företagets 
produkter/tjänster. Det kan exempelvis handla om att de vill synas på företagets sociala 
kanaler för att öka antalet följare på sin privata profil. Företagens uppmuntran till 
förespråkande från kund kan enligt oss dock leda till att kunden vill interagera med 
företaget på nytt, vilket skapar en relation mellan dem. 
 
6.4 Fortsatt involvering 
För att få kunder att fortsätta involvera sig med företag använder sig dessa av olika 
metoder som ska upprätthålla den relation som de strävar efter att åstadkomma med 
kunden. Detta är något som Podtar et al. (2018, s. 602) menar ska göras för att bibehålla 
kundens intresse för företaget så att kunden känner att den vill vara lojal till detta. Vi 
kommer här efter att gå igenom det respondenterna arbetar med för att hålla sina kunder 
involverade.  
 
6.4.1 Tillfredsställelse 
För att göra kunden tillfredsställd med sin interaktion med företaget, berättade 
majoriteten av respondenterna att de på något sätt försöker bekräfta kunden eller 
uppmärksamma kunden om att företaget har sett, samt uppskattar denne. Detta kommer 
enligt Zhang et al. (2018, s. 64) leda till gemensamt värdeskapande. Företagen bekräftar 
kunden exempelvis genom att gilla kommentaren som denne har skrivit eller besvara 
kundens kommentar. Samtliga företag var överens om att de i så stor utsträckning som 
möjligt vill ge ett svar på alla kommentarer som kommer in på deras sociala kanaler. 
Tiden fanns dock inte för alla företag att svara på samtliga kommentarer, och olika 
kommentarer prioriterades därför olika högt. Våra resultat visar att majoriteten av 
företagen arbetar med att bekräfta sina kunder för att få dem att känna sig tillfredsställda 
med sina interaktioner med företaget. Om de lyckas med detta, och kunden känner sig 
tillfredsställd med sin interaktion med företaget, kan det enligt Podtar et al. (2018, s. 
602) leda till att företaget bevarar kunden under en tid och lojalitet kan uppstå. Det gör 
enligt vår tolkning även att värde gemensamt skapas då både kunden och företaget 
känner att de får ut något från interaktionen. 
 
Det var en större del av respondenterna som berättade att de försökte besvara 
kommentarer och meddelanden så snabbt som möjligt eftersom att kunderna förväntar 
sig snabba svar på sociala kanaler. Dock var det flera som berättade att de inte hann 
med alla kommentarer utan att vissa missades på grund av tidsbrist samt för lite 
resurser. Att besvara kommentarer snabbt är något som Podtar et al. (2018, s. 601) lyfter 
som en viktig faktor inom flera av delarna i processen av kundengagemang. Även 
Zhang et al. (2018, s. 64) menar att snabba svar på frågor kan vara en faktor som kan 
leda till att kunderna blir tillfredställda och därav villiga att engagera sig med företaget 
igen.   
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Ytterligare en faktor som en majoritet av respondenterna berättar att de strävade efter 
när de besvarade kommentarer från sina kunder, var att uppfattas som personliga, och 
använde därför inte ett standardsvar för alla kommentarer. De vill att kunden ska känna 
att det är en annan människa som sitter och svarar, inte en robot. Att använda sig av ett 
personligt sätt mot kunden går i linje med vad Payne & Frow (2006, s. 135) menar är en 
av grundvärderingarna inom CRM. Även inom S-D logiken lyfter Vargo & Lusch 
(2008, s. 256) vikten av att skapa personliga upplevelser för sina kunder. Podtar et al. 
(2018, s. 601) lyfter även upp vikten av att använda sig av personliga meddelanden i 
flera delar av processen för kundengagemang.  
 
Smith (2013, s. 1890) menar att när kunder kommenterar eller delar något av företagens 
inlägg, har de lagt ner resurser. Resurserna kan bland annat vara information, 
ansträngning eller emotionella tillgångar och dessa resurser är det viktigt att företaget 
kan gengälda. Om kunden lägger ner mer resurser på företaget jämfört med vad 
företaget ger tillbaka till kunden, kan det enligt vår tolkning leda till att kunden inte 
känner sig uppskattad för de resurser den spenderat. Detta kan i sin tur leda till att 
kunderna väljer att sluta bidra och det kan leda till att värde förstörs.  
 
För att göra kunderna tillfredsställda med sina interaktioner, nämnde flertalet 
respondenter att det är viktigt för dem att den personal som hanterar kundernas frågor 
och liknande är kompetenta, och att de sitter på en stor produktkännedom. Ett företag 
nämner att de har specialister inom olika områden, vilka turas om att svara på kundernas 
frågor för att ge kunden ett så korrekt svar som möjligt. Andra företag påpekar att den 
person som svarar på kundernas frågor på sociala kanaler inte alltid har den kunskap 
som krävs, utan måste ta frågan vidare till berörd person eller avdelning. Enligt Zhang 
et al. (2018, s. 64) kan försenade svar som sker som följd av brist på kunskap hos 
företagets anställda, påverka kunderna och leda till att värde gemensamt förstörs.  
 
6.4.2 Emotionella band 
Några respondenter lyfter vikten av att skapa ett band till kunderna genom att visa hur 
företagets vardagliga arbete ser ut. Det företagen är ute efter, är enligt vår bedömning 
att berätta om företaget på ett sätt som gör att kunderna får se mer än bara själva 
produkten eller tjänsten. En av respondenterna berättade att de väljer att göra detta 
genom att presentera anställda på företaget. Ett annat företag gör det genom att ge en 
djupare beskrivning av vad som finns i produkten och hur företaget går tillväga när de 
skapar den. Vår tolkning är att företaget på detta sätt vill ge kunderna en djupare 
förståelse för företaget och dess produkter/tjänster, samt att det har förhoppningar att 
stärka det ömsesidiga bandet mellan parterna, det vill säga mellan företag och kund. 
Detta går att koppla till det Podtar et al. (2018, s. 603) lyfter om att när företag lyckas 
skapa ett emotionellt band mellan dem och kunden, ökar sannolikheten till att kunden 
kommer att välja att vara tillgiven företaget i framtiden. Om företaget lyckas göra så att 
kunden känner sig tillgiven företaget, kan det enligt författarna slutligen leda till att 
kunden blir lojal till företaget. Det går även att se kopplingar till det 
organisationsövergripande perspektivet av CRM, som beskriver att det är mellan två till 
20 gånger dyrare för ett företag att skaffa nya kunder än det är att behålla de redan 
existerande kunderna som är lojala till företaget (Goodman et al. 2001, refererad i Roth, 
2015, s. 1).  
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Ett fåtal av respondenterna berättar att de vill skapa en “vi-känsla” med kunden för att 
på så sätt få kunden att känna sig som en i gruppen. Detta gör företag, enligt vår 
tolkning, för att ge kunden känslan av att denna grupp är speciell och inte tillgänglig för 
alla. En av respondenterna lyfter att om de som företag lyckas skapa den här “vi-
känslan”, leder det till att kunden kan känna sig som en i gänget och kan vara med i 
deras kultur. Respondenterna menar att målsättningen är att kunden inte ska vilja lämna 
företaget för att den känner ett starkt känslomässigt band till dem. Utifrån detta 
resonemang går det att dra paralleller till hur Sashi (2012, s. 263) pratar om 
förespråkare. Författaren menar att det är när kunden har skapat ett starkt emotionellt 
band till företaget som det blir troligt att kunden kan tänka sig att bli förespråkare för 
företaget.  
 
Utifrån detta gör vi tolkningen att om företag väljer att arbeta med att berätta om 
företaget utöver de produkter/tjänster de säljer, samt att de skapar en “vi-känsla” med 
kunderna, kommer det att öka möjligheterna till att det emotionella bandet till kunderna 
blir starkare. Detta kan då leda till att kunden och företaget väljer att skapa värde med 
varandra. 
 
6.4.3 Service recovery 
Majoriteten av företagen nämner att de i viss utsträckning får negativa kommentarer på 
sina sociala kanaler, och dessa kommentarer kan exempelvis handla om att 
produkten/tjänsten inte har presterat som kunden önskat eller att kunden är missnöjd 
med utbudet, priser, öppettider och liknande. De flesta företag är medvetna om att 
denna risk finns, då alla kunder inte alltid kan vara nöjda med allt som företaget gör. 
Vissa av respondenterna nämner att de gärna vill att kunderna ska framföra sina 
klagomål eller missnöje så att företaget blir uppmärksammade och har möjlighet att 
hantera dem. Då kunderna framför sina klagomål på företagets sociala kanaler, uppstår 
ett gemensamt värdeförstörande enligt Patterson et al. (2016, s. 245). Kunderna kan 
enligt vår tolkning engagera sig i gemensamt värdeförstörande även utanför de sociala 
kanalerna, genom att prata negativt om sina upplevelser till människor i sin närhet. 
Denna typ av värdeförstörande blir dock svårare för företaget att hantera, då de inte är 
medvetna om att det sker. Om kunderna istället kontaktar företaget på något sätt för att 
framföra sina klagomål, exempelvis via sociala kanaler, anser vi att företaget får en 
chans att hantera dessa och har då en möjlighet att rädda upp situationen samt förbättra 
sina produkter/tjänster. Företagen påpekar att kunder ofta delar med sig av sina dåliga 
upplevelser publikt på sociala kanaler, vilket även styrks av Podtar et al. (2018, s. 601) 
som menar att det därför är viktigt för företag att vara medvetna om detta och fokusera 
på att skapa positiva upplevelser för kunderna. Enligt författarna kan den transparenta 
affärsmiljö som sociala kanaler erbjuder göra att denna information snabbt delas vidare 
och kan nås av många existerande samt potentiella kunder.  
 
Utifrån resultaten kan vi se att hur företagen väljer att hantera negativa kommentarer 
varierar lite. Vissa väljer att hantera dem öppet i samma tråd, medan andra väljer att 
hänvisa till privata meddelanden där kunden och företaget kan kommunicera ostört. Att 
företag väljer att utföra sin service recovery i privata meddelanden med kunden går 
emot det som Zyminkowska & Zyminkowska (2017, s. 138) tar upp i sin studie. Enligt 
författarna är det viktigt för företag att synliggöra hur de reagerar på negativt 
engagemang från kund för att på så sätt skapa en tydlig bild utåt så att kunder vet vad de 
kan förvänta sig. Författarna menar att detta kan handla om att be om ursäkt eller 
erbjuda kunden kompensation. Zhang et al. (2018, s. 64) hävdar snarare att hur snabbt 
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det går för företaget att utföra sin service recovery spelar större roll än om det sker 
öppet eller privat. Författarna menar att ju snabbare som företag utför sin service 
recovery på negativt engagemang, desto större chans finns det att den negativa 
upplevelsen istället blir till något som skapar en positiv upplevelse hos kund.  
 
Hur snabbt det går för företagen att utföra service recovery handlar, enligt vår 
bedömning, till stor del om hur mycket tid de ägnar åt att hantera det engagemang som 
sker. De företag som har valt att dedikera personal som ska arbeta med att besvara 
kunderna, utför service recovery så snabbt som möjligt under arbetstiden, medan andra 
företag som inte lägger lika mycket resurser på sina sociala kanaler svarar på dem då de 
har tid utöver sitt huvudsakliga arbete. Detta kan innebära att en negativ kommentar 
finns synlig på företagets sociala kanaler en längre tid innan företaget har tid att hantera 
den. Det kan enligt vår tolkning leda till att värde förstörs för företaget, då både 
existerande samt potentiella kunder kan se detta och tolka det som att företaget inte 
hanterar klagomål, och kan därav välja att inte engagera sig med företaget i framtiden. 
Detta styrker Zhang et al. (2018, s. 64) som påpekar att anställdas likgiltighet mot 
negativt engagemang ökar sannolikheten att gemensamt värdeförstörande sker. 
Författarna påpekar att företag som istället svarar snabbt på negativa kommentarer som 
kommer in, har större chans att behålla relationen med kunden, och värde kan 
gemensamt skapas.  
 
Flertalet företag berättar att de har utformade riktlinjer som den personal som hanterar 
kommentarer ska följa då kundens engagemang är negativt. Majoriteten försöker 
bemöta sina kunders klagomål på ett ödmjukt och artigt sätt, medan ett företag påpekar 
att det på sociala kanaler finns möjlighet att ta bort de negativa kommentarerna som 
kommer in, vilket inte går i en fysisk butik där klagomålet sker muntligt. Att ta bort 
negativa kommentarer kan enligt vår tolkning dock leda till att värde gemensamt 
förstörs, då kunden sannolikt märker att företaget inte hanterar dennes klagomål, och får 
därmed inte tillbaka något för de resurser som förlorats. Enligt Smith (2013, s. 1893) 
leder detta till att kunden försöker återställa sina resurser på något annat sätt, vilket 
enligt vår tolkning kan innebära att kunden pratar illa om företaget, antingen muntligt 
till sina anhöriga, kompisar och liknande eller via andra sociala kanaler. På så sätt 
förstörs ändå värde för företaget. Zhang et al. (2018, s. 64) styrker att om företag inte 
erbjuder någon kanal där kunden kan framföra sitt klagomål, kan det innebära att 
gemensamt värdeförstörande uppstår. Om företaget väljer att ta bort kundens klagomål, 
anser vi inte heller att de är måna om relationen med den kunden, vilket går emot 
arbetet med CRM och SCRM där företag vill ta reda på kundernas önskemål och 
åsikter, oavsett om de är positiva eller negativa. Genom att istället hantera kundens 
negativa engagemang, kan det leda till att värde gemensamt skapas. Om kunden är nöjd 
med företagets service recovery, blir denne trolig att engagera sig med företaget igen 
samt prata gott om upplevelsen till andra i sin närhet. 
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7. Slutsats 
I det här kapitlet kommer vi besvara vår problemformulering och sammanställa studien 
i sin helhet. Vi kommer ta upp fördelaktiga och nödvändiga åtgärder som företag 
behöver ta i beaktning. Vi kopplar vårt resultat tillbaka till syftet och 
problemformuleringen.  
 
För att svara på frågeställningen “Hur skapar företag kundengagemang med hjälp av 
sociala kanaler?”, har studien visat att företagen skapar kundengagemang genom olika 
typer av ömsesidiga interaktioner. Dessa interaktioner kan bland annat innefatta 
kommunikation av olika slag, uppmuntran till feedback, omröstningar och tävlingar. I 
vilken utsträckning som företagen engagerar sina kunder varierar, där en del gör dem 
delaktiga i produktutveckling och inköpsbeslut, medan andra vill skapa engagemang i 
form av “gillningar” och kommentarer för att öka synligheten av sitt varumärke samt 
skapa en prediktion över hur efterfrågan ser ut på deras produkter/tjänster. 
Kundengagemang kan även skapas utifrån kundernas egen motivation, och därmed utan 
initiering från företaget. Hur företagen tar hjälp av sociala kanaler för att skapa 
kundengagemang skiljer sig, där vissa främst fokuserar på att skapa engagemang via 
dessa, medan andra använder sig av sociala kanaler för att locka fler till sin fysiska 
butik, för att i sin tur skapa engagemang där.  
 
För att få kunderna att fortsätta engagera sig med företaget, vill företagen skapa en 
känsla av tillit, tillfredsställelse och gemenskap. Detta gör de för att skapa starka 
emotionella band med sina kunder, så att de väljer deras produkter/tjänster över 
konkurrenternas. 
 
7.1 Avgörande faktorer för värdeskapande och värdeförstörande 
Vi kan utifrån vår studie dra slutsatserna att värde både kan skapas samt förstöras i 
företagens arbete med att skapa kundengagemang, och det krävs därför att företag är 
medvetna om dessa möjligheter och risker. Vi kommer nedan redogöra för vilka 
faktorer vi har identifierat som påverkar hur utfallet av kundernas engagemang blir. 
Dessa är; den tekniska styrningen av interaktioner, företagets resurser på sociala 
kanaler, transparens, felaktiga interaktioner, samt ömsesidighet. 
 
7.1.1 Teknologisk styrning av interaktioner 
Alla företag vill vara aktiva och kommunicera på sina sociala kanaler, uppdatera sina 
kunder med information och/eller inspiration kring företaget. Vi kan dock se att det 
finns en bakomliggande faktor till varför vissa av företagen vill vara aktiva på sina 
sociala kanaler, och skapa mycket interaktioner. Det är den algoritm som införts på 
Facebook och Instagram, vilken har gjort det svårare för företag att sprida sin 
information på sociala kanaler. För att nå ut till så många existerande samt potentiella 
kunder som möjligt, behöver företagen skapa intressanta inlägg som kunderna vill 
interagera med, i form av “gillningar”, kommentarer och liknande. Algoritmen har gjort 
att företag har blivit mer uppmärksamma på att de behöver skapa engagemang med sina 
kunder, vilket i sin tur kan leda till att gemensamt värdeskapande sker.  
 
Vi anser dock att det kan leda till en värdeförstörande process för företaget om de 
påverkas av algoritmen på ett negativt sätt, alltså att de inte lyckas få de interaktioner 
och därmed den spridningen som de förväntar sig att få på sina inlägg. Om företag inte 
får de interaktioner som de hade hoppats att få, kan det leda till att deras inlägg 
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försvinner i myllret av information som finns på sociala kanaler. Kunden kanske då inte 
längre får upp företagets inlägg i sina flöden, vilket kan leda till att värde förstörs för 
företaget. De har då lagt in resurser i detta arbete i form av exempelvis tid och pengar, 
och får sedan inte ut den fördel i form av kundernas interaktioner och spridningen som 
de ville ha, och de investerade resurserna har förlorats. Att denna förlust av resurser kan 
leda till en värdeförstörande process styrks av Smith (2013, s. 1890). I studien gjord av 
Zhang et al. (2018, s. 62) konstaterar författarna att teknologi är en av de faktorer som 
påverkar utfallet av kundens engagemang, dock handlar det om hur smidiga kopplingar 
det finns mellan olika plattformar. Vi kan utifrån vår studie dra slutsatserna att 
teknologi spelar en viktig roll för om värde skapas eller förstörs, men att det i detta fall 
handlar mer om algoritmer som skapar utmaningar för företagen. 
 
Brist på interaktioner skadar inte välkända företag, eller de med fysiska butiker, lika 
mycket då de kan engagera sina kunder på andra platser också, alternativt 
medvetandegöra dem om deras sociala kanaler på nytt i butik/andra kanaler för att 
återskapa kontakten. I och med den ökade e-handeln, minskar dock intresset att besöka 
fysiska butiker, vilket dessa företag bör ha i åtanke. Välkända företag/varumärken har 
redan skapat sig ett anseende bland kunder och därför är sannolikheten högre att de 
självmant söker upp företaget för att interagera med deras inlägg, ifall de inte längre får 
upp dessa i sina flöden. Varje dag uppkommer det dock nya varumärken som 
konkurrerar om kundernas uppmärksamhet, och därmed kan inte heller välkända företag 
i framtiden förlita sig på att ett starkt varumärke ensamt kommer kunna upprätthålla 
kontakten med kunderna.  
 
7.1.2 Företagets resurser på sociala kanaler 
Företagets resurser, dess kunskap och tillgänglighet, kan ha en påverkan på utfallet av 
kundernas engagemang. Ju fler kontaktpunkter som företaget öppnar upp för, desto fler 
sätt finns det att skapa en kontakt med kunderna på. Detta möjliggör för arbetet med 
SCRM (Orenga-Roglá & Chalmeta, 2016, s. 2) och gör även att värde tillsammans kan 
skapas på fler ställen i interaktioner mellan företag och kund. I och med den algoritm 
som Facebook och Instagram infört, strävar företag efter att skapa så mycket 
engagemang som möjligt, i form av interaktioner, för att få större spridning på sina 
inlägg. Men, om det engagemang som kommer in på alla dessa olika kanaler inte kan 
hanteras, kan det leda till att en kund slutar engagera sig med företaget alternativt pratar 
illa om sina upplevelser med det till andra, vilket leder till en process av gemensamt 
värdeförstörande. De företag som inte har dedikerad personal som arbetar på dess 
sociala kanaler, har inte samma möjlighet att hantera det engagemang som sker där, och 
det finns större risk att gemensamt värdeförstörande uppstår. 
 
Tidigare studier (Smith, 2013, s. 1899; Zhang et al., 2018, s. 64) har konstaterat att 
företagets anställda spelar en viktig roll i avgörandet om hur utfallet av kundernas 
engagemang kommer att bli. Ett otillräckligt antal anställda, brist på empati, försenade 
svar som följd av okunskap och att inte lyssna på kunden är några av de egenskaper hos 
anställda som författarna menar kan leda till en process av gemensamt värdeförstörande. 
Om de anställda istället snabbt svarar på kundernas funderingar, samt har en empatisk 
och vänlig attityd, kan det leda till att kunden vill återgälda företaget för detta, vilket 
leder till gemensamt värdeskapande. I den här studien drar vi slutsatsen att företagets 
anställda kan ha en påverkan för vilket utfall som kundernas engagemang får. Av de 
företag vi undersökt, finns det vissa som arbetar för att främja värdeskapande och 
förhindra värdeförstörande genom att ha dedikerad personal som snabbt hanterar 
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kundernas engagemang med en personlig ton, medan andra inte har detta i åtanke och 
endast använder sig av sina sociala kanaler som ett komplement till övrigt arbete. Det 
finns därmed en risk att värde förstörs för de företag som inte ägnar tid åt att hantera det 
engagemang som sker på deras sociala kanaler, då kunden kommer att engagera sig där 
oavsett om företaget initierar det eller inte. Zhang et al. (2018, s. 64) konstaterar i sin 
studie att kunder tenderar att delta i gemensamt värdeförstörande om företaget inte har 
strukturerade riktlinjer för hur det ska hantera engagemang. Med detta i åtanke kan vi 
med vår studie se att en del företag riskerar att värde förstörs som följd av brist på 
struktur och riktlinjer, vilket dessa företag måste ta i beaktning för att förhindra att 
förlora relationer med sina kunder. 
 
7.1.3 Transparens 
Vi har urskiljt att företag behöver vara transparenta mot kunderna. Det kan visa upp 
detta genom att exempelvis vara öppen för feedback eller använda ett personligt 
bemötande vid interaktioner med kunder. Ifall ett företag uppträder på ett transparent 
sätt mot kunden anser vi att det leder till att kundernas tillit och förtroende till företaget 
ökar och det kan uppstå ett gemensamt värdeskapande mellan kund och företag. 
Företagen behöver öppna upp på ett sätt som gör att kunderna kan förstå företagets 
arbete och processer och därigenom kan kunderna förstå vilken kunskap som de kan 
bidra med till företaget. För att det ska bli ett gemensamt utbyte för båda parter behöver 
företaget vara transparent mot alla kunder och det kan de göra genom att exempelvis 
inte ta bort negativa kommentarer från deras inlägg på sociala kanaler och istället visa 
hur de hanterar dessa. Om företaget hanterar kunders negativa klagomål på ett sätt som 
gör kunden nöjd, leder det till att värde kommer kunna skapas i framtiden. Denna 
slutsats bekräftar Zhang et al. (2018, s. 64) teorier kring gemensamt värdeskapande. 
Författarna menar att det är viktigt att bemöta kunderna personligt samt att det är viktigt 
att feedbacken kunderna ger uppmärksammas av företaget. Att företag ska sträva efter 
att använda en transparent affärsmiljö bekräftar även det Greenberg (2009, s. 8) som 
lyfter det som en kritisk del för företag att arbetet med inom SCRM.  
 
Om kunderna inte förstår företagets processer eller känner att det inte finns en insyn, är 
det möjligt att feedbacken som kunderna kommer med till företaget inte är möjlig för 
det att realisera. Det kan uppfattas av kunden som att företaget inte lyssnar på kundens 
förslag och det i sig kan leda till gemensamt värdeförstörande. Därför är det viktigt att 
kunderna får tillräckligt med information och insyn i företaget att de känner att det vet 
hur och med vad de kan bidra med till företaget. Det får inte bli att kunderna känner att 
deras feedback aldrig realiseras av företaget, utan i ett sådant fall behöver företaget 
kommunicera med kunderna varför de väljer att inte gå vidare, annars kommer 
gemensamt värdeförstörande uppstå. Detta bekräftar även det Zhang et al. (2018, s. 64) 
anser leder till gemensamt värdeförstörande. Författarna lyfter att om företag har en 
likgiltig attityd till den feedback kunden ger eller väljer att inte ge kunderna ett 
utrymme att interagera, kan detta leda till att kunderna väljer att engagera sig i 
gemensamt värdeförstörande.  
 
Vi kan utifrån vår studie se att transparens är en viktig del när det kommer till om 
företag ska lyckas skapa värde och förhindra att förstöra värde. Om företag väljer bort 
att arbeta transparent mot kunden kommer företaget ha svårt med att lyckas skapa värde 
tillsammans med denne.  
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7.1.4 Felaktiga interaktioner 
Genom att initiera interaktioner i form av exempelvis feedback från kunderna, kan 
värde gemensamt skapas om företaget anser att den information de får från kunderna är 
relevant för verksamheten. Flertalet respondenter påpekar dock en utmaning som kan 
uppkomma genom att skapa engagemang med hjälp av just sociala kanaler, där ett stort 
antal kunder kan delta och bidra med sina åsikter och tankar. Denna utmaning är att 
kunden kan engagera sig på ett felaktigt sätt, vilket företaget kanske inte hade förväntat 
sig. Våra resultat visar att företag genom att uppmuntra feedback, kan få förslag som de 
inte anser representerar dem, och som de inte vill eller kan realisera. Vissa företag 
förhindrar att detta sker genom att antingen endast fråga utvalda kunder, alternativt att 
de skapar omröstningar där kunderna får välja mellan ett antal alternativ, vilka företaget 
har valt ut. På så sätt är det företaget som presenterar vilka alternativ som är möjliga för 
dem att realisera, och sedan får kunden vara med och bestämma, vilket skapar värde. 
Att göra på detta sätt betyder dock inte att kunden slutar komma med egen feedback 
med förslag och önskemål, vilket företagen fortfarande måste hantera. 
 
Det kan även vara så att företagen uppmuntrar till förespråkande, där kunden 
rekommenderar företagets produkter/tjänster till andra. Detta är enligt Peeroo et al. 
(2017, s. 1254) ett sätt genom vilket kunden blir medskapare av värde. Att kunden 
förespråkar företaget behöver dock inte i samtliga fall resultera i att värde skapas för 
företaget, vilket de behöver vara medvetna om då de uppmuntrar kunderna till detta 
agerande. Alla kunder kan bli förespråkare för företaget, men detta betyder inte att 
företaget vill att exakt alla ska vara det. Vi kan från våra resultat tyda att förespråkande 
från kund kan leda till att värde förstörs för företaget, om de anser att kunden inte är 
lämplig att associeras till det. Företag måste hitta ett sätt att hantera detta, för att inte 
värde ska förstöras. 
 
7.1.5 Ömsesidighet 
För att företagen ska kunna ta del av de fördelar som finns att hämta från kundernas 
engagemang, i form av gemensamt värdeskapande och långvariga relationer, krävs det 
att de ser interaktionerna med kunderna som en win-win-situation, där båda parter på 
något sätt gynnas. Detta är i enlighet med Chatoth et al. (2012, s. 13) som menar att om 
företaget väljer att försöka skapa fördelar, samt gemensamt värde för både sig själv och 
kunden, kommer det i slutändan att leda till en mer lönsam affär och en mer långvarig 
relation med kunden. Tidigare studier (Ranjan & Read, 2014, s. 291) har konstaterat att 
företag måste låta kunderna vara med och ha en aktiv roll för att gemensamt 
värdeskapande ska kunna uppstå. Även Smith (2012, s. 1890) tar i sin studie fram en 
nödvändig förutsättning för att gemensamt värdeskapande ska kunna uppstå, vilket är 
kundens deltagande. I och med algoritmen på sociala kanaler, arbetar företag idag för att 
få sina kunder att delta och engagera sig, vilket möjliggör för värdeskapande att uppstå. 
Men, för att främja gemensamt värdeskapande, måste företag tänka på vad kunderna får 
ut av att interagera med dem, och inte bara hur de själva gynnas av engagemanget. De 
måste alltså skapa en win-win-situation för sig själv och kund. 
 
Vi kan se utifrån våra resultat att många av företagen skapar engagemang baserat vad 
som gynnar både dem och kunden, exempelvis genom att låta kunden vara med och ta 
beslut gällande produkter. På så sätt skapas värde för kund då denne får vara med och 
påverka, samt för företaget då de kan skapa skräddarsydda produkter efter kundens 
önskemål. Om företaget istället endast skapar engagemang utifrån vad som gynnar dem 
som företag, kan det vara svårt att upprätthålla en relation med kunderna. Om ett företag 
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exempelvis endast ställer frågor till sina kunder för att skapa interaktioner och på så sätt 
nå ut till fler människor, men sedan inte hanterar de svar de får in, kan det leda till att 
kunden i framtiden inte längre tar sig tiden att svara på företagets frågor. Detta kommer 
istället förstöra värde för företaget. Det blir därför viktigt för företag att dels förstå hur 
de själva gynnas av att skapa engagemang med kunderna, samt visa kunderna vad de får 
ut av att engagera sig med företaget. På så sätt skapas en ömsesidig relation mellan 
aktörerna, vilket leder till att gemensamt värdeskapande främjas. 
 
7.2 Praktiska rekommendationer 
Företag som befinner sig på sociala kanaler och som har för avsikt att skapa 
kundengagemang med sina kunder med hjälp av dem, behöver tänka igenom sina val 
noggrant och ha tydliga planer för hur engagemanget ska hanteras, för att bli 
framgångsrika. Med följande praktiska rekommendationer ämnar vi att ge råd till 
företag om hur de bör arbeta med kundengagemang för att främja värdeskapande och 
förhindra att värde förstörs. 
 
Om ett företag strävar efter att skapa engagemang med sina kunder bör det först och 
främst vara medvetna om de för- och nackdelar som kan uppkomma beroende på hur 
företaget hanterar engagemanget. Värdeskapande och värdeförstörande är nära 
sammankopplade till varandra, och detta bör företag ha i åtanke. En viktig faktor för att 
lyckas blir därför att det finns personal som specifikt arbetar med företagets sociala 
kanaler, som kan ta hand om informationen som tas emot vid interaktioner på dessa. 
Företaget bör endast finnas på så många sociala kanaler som de hinner med att vara 
aktiva på. Ifall företaget väljer att befinna sig på så många kanaler som möjligt, för att 
det ska se bra ut mot kund, men inte ha en genomtänkt plan för varje kanal, kan det leda 
till sämre resultat än att enbart använda de kanaler företaget har resurser för. Det 
behöver därför även finnas tydliga riktlinjer för hur interaktionerna ska hanteras för att 
ge kunden en bättre upplevelse med företaget, och på så sätt främja värdeskapande. 
Utan tydliga riktlinjer ökar risken att värdeförstörande sker. 
 
Företaget bör vara transparent mot kunden och visa upp hur de arbetar för att öka 
kunskapen hos kunden. På så sätt kan kunden vara mer förstående om det skulle vara att 
företaget inte kan realisera dennes förslag Alternativt att kunden förstår det från början 
och därmed bara kommer med feedback som är relevant för företaget. På så sätt 
förhindrar företaget värdeförstörande. Att som företag vara transparenta på sociala 
kanaler utgör dock även en risk då exempelvis konkurrenter kan ta del av denna 
information, vilket företag behöver ta i beaktning. 
 
För att främja värdeskapande bör företaget låta kunden ha en aktiv roll, i en ömsesidig 
relation, där båda parter gynnas. Det är därför viktigt för företag att de tar reda på vad 
deras kunder vill ha, för att på så sätt kunna erbjuda dem fördelaktigt engagemang. 
Företag måste vara medvetna om de resurser som kunderna lägger ner i interaktionerna 
med dem, och därmed ta hänsyn till dessa genom att ge dem fördelar tillbaka. De bör 
även uppmuntra kunderna till att komma med feedback. Kunderna kommer bidra med 
feedback till företaget oavsett om det är företaget som initierar det eller inte, vilket de 
bör vara beredd på och ha en strategi för hur det ska hanteras.  
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Vi kan se att interaktioner mellan företag och kund är det huvudsakliga sätt på vilket 
företag väljer att skapa engagemang med sina kunder, och det är även interaktioner som 
kommer att bana vägen för hur relationen dem emellan kommer att se ut. Därför 
rekommenderar vi att i största utsträckning försöka skapa interaktioner med kunderna 
och att dessa interaktioner hålls med en personlig ton, eftersom de ökar chansen att 
interaktionen kommer ha ett positivt utfall.  
 
7.3 Begränsningar och framtida forskning 
Denna studie har undersökt hur företag skapar kundengagemang med hjälp av sociala 
kanaler och hur detta arbete kan leda till att värde skapas alternativt förstörs. 
Kundengagemang som begrepp är dock väldigt komplext, och många olika definitioner 
och förklaringar till det existerar i litteraturen om ämnet. Vi har därmed endast utfört 
studien baserat på en av dessa definitioner, vilket kan begränsa våra resultat. Framtida 
studier kan därför undersöka om resultaten är applicerbara på andra definitioner av 
begreppet.  
 
Litteratur om de olika begreppen tenderar att vara konceptuella, och vi ville därför bidra 
med empirisk kunskap till detta område. Vi valde att i denna studie, titta närmare på 
företagens perspektiv på kundengagemang, och hur de arbetar för att skapa detta. Varför 
kunder väljer att engagera sig med företag, vilka bakomliggande motiv de har, och hur 
dessa kan skilja sig mellan olika företag och/eller branscher, skulle vara intressant att 
undersöka i framtida forskning. 
 
Vi ser ett behov av ytterligare fördjupningsstudier inom området, då nya teknologiska 
utvecklingar såsom algoritmer och andra verktyg på sociala kanaler utgör både hinder 
och möjligheter för kundengagemang. Utifrån respondenternas svar ser vi att just dessa 
algoritmer tar en stor plats på sociala kanaler, och med hänsyn till detta hade det varit 
intressant att vidare undersöka just hur dessa algoritmer påverkar kundengagemang.  
 
Utifrån vår studie kan vi se att det finns en skillnad mellan företag i olika branscher och 
mellan de som endast är verksamma online och de som både är verksamma online och 
offline. Det kan även tänkas finnas en skillnad mellan företag som är verksamma på en 
lokal nivå och de som är verksamma på en nationell nivå. Det hade därför varit 
intressant att undersöka denna skillnad mellan branscher och kontext närmare.  
 
7.4 Samhälleliga och etiska aspekter 
Johansson (2011, s. 247) menar att nya framsteg inom forskning kan få samhälleliga 
följder vilket kan leda till att det kommer krävas ett moraliskt ställningstagande. Utifrån 
detta har vi valt att föra en diskussion om vilka påföljder vår studie kan ha för dagens 
samhälle. I och med att det är många företag som arbetar med kundengagemang för att 
driva kunderna till köp, antingen via deras hemsida eller butik. Detta gör de genom att 
bland annat visa upp kunder som använder deras produkter eller genom att skapa länkar 
till sin hemsida. Dagens konsumtionsmönster har utvecklats i en otrolig hastighet i och 
med att sociala medier vuxit sig ännu större. Därför kan vi se att denna trend är något 
som företag driver på, genom deras mål att skapa kundengagemang. Detta anser vi vara 
en av de största samhälleliga implikationerna, då den kommunikation som företag 
bedriver på sina sociala kanaler främst syftar till att skapa ytterligare ett behov hos 
kunden och driva kunden till köp av något som kanske inte är livsnödvändigt för den. 
Den etiska aspekten utgörs av den negativa miljöpåverkan detta orsakar genom fler 
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leveranser som skickas samt att fler naturtillgångar används vid skapandet av 
produkter.  
 
Vi anser även att det finns en annan aspekt som behöver tas i beaktning kring de etiska 
aspekterna av att skapa kundengagemang på sociala kanaler. För att företag ska ha 
möjlighet att kunna ge personlig service, snabba svar eller skapa personliga 
erbjudanden, behöver företag ha information om sina kunder. Ju mer information 
företagen har, desto lättare blir det för företaget att anpassa sig till vad kunden 
efterfrågar. Det finns lagar som berör vad företag får och inte får dela men vart går 
gränsen? När börjar företag inkräkta på individens privatliv? Det är frågor som är svåra 
att svara på och det är även en följd som vi kan se att den ökande efterfrågan från 
företag att skapa engagerade kunder kan leda till.  
 
Vi anser att en etisk aspekt som företag behöver ta i beaktning när det kommer till att 
bjuda in kunderna till att engagera sig med dem, är vad som händer då företaget bjuder 
in till interaktioner och frågar om feedback men sedan väljer att inte göra något av 
svaren som kunderna bidrar med. Hur kommer det att påverka förtroendet som 
kunderna har till företaget? Hur många gånger kommer en kund att tycka det är okej att 
hjälpa företaget utan att få något tillbaka innan den väljer att sluta? Detta är något som 
företagen behöver vara medvetna om när de väljer att involvera kunder.  
 
För att skapa interaktioner med sina kunder använder sig företaget av frågor och 
kunderna frågar även tillbaka till företaget. Hur mycket kan ett företag fråga innan det 
blir för många frågor och hur mycket information kan företaget begära att kunderna ska 
bidra med? Var går gränsen för när integriteten bryts? Dessa frågor försvåras i och med 
att all information på sociala kanaler är synlig för vem som helst, vilket kan leda till att 
kundernas information syns för alla och även omvänt. Den information som företaget 
delar publikt syns för alla med tillgång till sociala kanaler.   
 
I vår studie kunde vi se att det fanns flera företag som ansåg sig så beroende av 
interaktioner på deras sociala kanaler att de valde att inte lägga sig i när en diskussion 
började handla om något annat än själva företaget. Detta förvärras i och med att det är 
ett publikt forum. Dilemmat blir var gränsen går för företaget gällande när de ska stoppa 
en diskussion på deras inlägg mot hur mycket det gynnar inläggets spridning att 
diskussion fortlöper. Företaget måste även vara medveten om att det kan påverka deras 
varumärke om diskussionen hinner gå för långt. 
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8. Sanningskriterier 
I detta avsnitt går vi igenom olika begrepp som ska underlätta att kritiskt granska vår 
studie. Målsättningen här är att presentera tillförlitligheten och trovärdigheten i vår 
studie samt till vilken grad den är generaliserbar.  
 
8.1 Sanningskriterier 
Vid bedömning av samhällsvetenskaplig forskning finns det, enligt Bryman (2011, s. 
49), tre kriterier att ta i beaktning; reliabilitet, validitet och replikerbarhet. Jacobsen 
(2012, s. 161) menar att dessa kriterier används för att kunna säkerställa att slutsatsen 
samt studien i sin helhet upprätthåller en hög kvalitet. Dessa kriterier är dock inte lika 
bra lämpade för kvalitativa studier som för kvantitativa studier. Bryman & Bell (2017, 
s. 68) menar att kvalitativa studier istället enbart bör bedömas utifrån kriteriet 
trovärdighet.  
 
8.2 Trovärdighet 
Enligt Bryman & Bell (2017, s. 381) består trovärdighetskriteriet av fyra olika 
delkriterier som vi kommer att utgå ifrån och redogöra för härnäst. Tillförlitlighet menar 
Bryman & Bell (2017, s. 381) uppfylls om forskaren använder de riktlinjer och regler 
som företagsekonomisk forskning ska följa samt om resultatet presenteras korrekt. Ett 
sätt att säkerställa detta är genom att presentera studiens resultat för de som medverkat i 
den. Dessa deltagare bör sedan bekräfta att deras och forskarens uppfattning av 
verkligheten stämmer överens. Alla respondenter som deltagit i studien har godkänt att 
intervjuerna spelas in. Vi valde även att ge varje respondent möjligheten att få det 
transkriberade materialet skickat till sig för att de skulle se att vi inte förvrängt någon 
fakta. Det var dock ingen av våra respondenter som ville ha transkriberingarna skickade 
till sig. Vi som forskare anser att vi har stärkt kriteriet tillförlitlighet i vår studie genom 
att erbjuda varje respondent möjligheten att godkänna det material vi använt. 
 
Nästa kriterium som Bryman & Bell (2017, s. 382) lyfter är överförbarhet som visar om 
studien resulterar i ett generaliserbart resultat eller ej, detta eftersom kvalitativa studier 
oftast genomförs på mindre grupper. Författarna beskriver överförbarhet inom den 
kvalitativa forskningen som hur djupgående och detaljerat materialet är. Det är 
avgörande för hur enkelt det är att genomföra samma studie i en annan kontext eller i en 
annan situation. Eftersom vi har valt att genomföra djupgående intervjuer med sju 
separata företag, där större delen av företagen verkar inom olika branscher och 
områden, anser vi att resultaten från vår studie kan komma till nytta i andra kontexter 
och situationer. Resultatet går dock inte att generalisera. För att kunna göra detta 
behöver studien genomföras i större utsträckning, där fler respondenter undersöks under 
samma förutsättningar. Att kunna generalisera resultatet är dock något som Whittemore 
et al. (2001, s. 524) menar inte är nödvändigt att ha som mål med inom den kvalitativa 
forskningen. Vår målsättning var aldrig att kunna generalisera denna studie, utan 
snarare handlar det om att kunna applicera den process kring kundengagemang som vi 
lyfter i teorikapitlet, till att kunna appliceras i liknande kontexter där situationen är lik 
den vi undersökt.  
 
Bryman & Bell (2017, s. 382) lyfter att det tredje kriteriet för att en studie ska vara 
trovärdig är pålitlighet. Det innebär att forskaren ska redogöra för hela 
forskningsprocessen, vilket kommer skapa möjligheter för att kunna avgöra hur 
välgrundad den teoretiska slutsatsen är. I vår studie har vi genomgående beskrivit vårt 



 

 80 

tillvägagångssätt, samt vilka ställningstaganden som har gjorts. För att ytterligare 
säkerställa detta, har vi noggrant beskrivit de val som genomförts och även låtit 
utomstående personer läsa igenom arbetet under olika faser av vårt skrivande, för att få 
kontinuerlig feedback under studiens gång. Utifrån detta anser vi att vi säkerställer 
kriteriet pålitlighet.  
 
Det sista kriteriet som Bryman & Bell (2017, s. 382–383) lyfter gällande studiens 
trovärdighet är konfirmering, vilket betyder hur väl forskaren säkerställer att dennes 
egna personliga värderingar inte påverkar studien. Eftersom vi har valt att genomföra en 
kvalitativ studie, samt att vi genomfört djupintervjuer, är vi väldigt nära studien, vilket 
gör det svårt att hålla sig objektiv till den. För att stärka detta kriterium har vi i kapitel 
2.1 Förförståelse diskuterat tidigare erfarenheter kring det ämne som vi har valt. Vi har 
även under studiens gång försökt vara objektiva gentemot insamlad data och hålla våra 
personliga åsikter utanför.  
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Appendix 1 – Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 
1. Kan du börja med att berätta lite om företaget? 

- Hur är det att arbeta där? 
 
2. Beskriv vad din roll på företaget innebär. 
 
3. Hur länge har du arbetat på denna position? 
 
Kundrelationer: 
4. Kan du berätta lite om hur ni tänker kring att bygga relationer med kunder? 

- Varför tycker ni att det är viktigt att bygga relationer?  
- Hur länge har ni arbetat utifrån denna syn på kundrelationer?  

 
5. Har ni någon uttalad, fastställd strategi som ni arbetar utifrån gällande 
kundrelationer? 
            - Om ja, hur är den strategin utformad?  

- Varför arbetar ni på just det sättet? 
- Vem har utformat/vem utformar denna strategi? 

 
6. Om du tänker tillbaka på hur ni arbetade med kundrelationer för några år sedan, vad 
finns det för skillnader gentemot hur ni arbetar idag? 
 - Varför har dessa förändringar skett? 

- Skulle du säga att det har blivit lättare/svårare att arbeta med era kunder? → 
Varför? På vilket sätt? är det något som har blivit svårare med denna förändring? 
 
Sociala kanaler: 
7. Varför har ni valt att använda er av sociala kanaler? 

- Vad var målet med att använda sociala kanaler i ert arbete? 
- Vilka fördelar anser ni det finns med att använda sociala medier? 
- Vilka nackdelar ser ni? 

 
8. Vilka sociala kanaler använder ni? 

- Varför använder ni er av just av dessa? 
- Skiljer sig era strategier mellan de olika kanalerna? 

 
9. Hur arbetar ni för att få era kunder att följa er på sociala medier? 
 
10. Hur arbetar ni för att få era kunder att bli aktiva på era sociala medier? 
 - Hur arbetar ni för att få dem att fortsätta vara aktiva i framtiden? 
 
11. Kan du berätta om hur kundernas interaktioner med er ser ut på sociala medier.  
 - När vill ni att de ska interagera? I vilka situationer? Varför just dessa? 
 - Vad ser ni för fördelar med att involvera kunder på sociala kanaler?  
 - Finns det några nackdelar med det? 
 
12. Hur interagerade ni med kunder innan ni blev närvarande på sociala kanaler? 
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13. Vad vill ni ha ut av interaktionen med kunderna? 
- Vad tror ni att de vill ha ut av det? 

 
Hantering av svar: 
14. Hur hanterar ni kundernas interaktioner på era sociala kanaler/medier?  
 - Har ni någon specifik tidsram för när ni ska svara? Varför? 

- Hur hanterar ni positiva kommentarer?  
 - Hur hanterar ni negativa kommentarer? 
 - Hur bestämmer ni vilka kommentarer som ska besvaras? Varför just 
dessa? 
 
15. När ni hanterar en interaktion från kund, hur vill ni att kund ska uppfatta er som 
företag? 
 
16. Vad gör ni med den information ni får in via kundernas kommentarer? 
 - Om vi säger att en kund kommer med ett förslag till er, t.ex. att denne 
önskar att ni skulle börja sälja en viss produkt eller tjänst, hur skulle ni ta till er det? 
 - Och hur kommunicerar ni ut det till era kunder? 
 
17. Hur arbetar ni för att kunderna ska känna att det är värt att lägga ner tid på att 
kommentera och liknande?  
 
18. Har ni någon gång bett om hjälp, feedback, tips på förbättringar osv. från kunderna? 
Hur hanterades detta? 
 - Har ni någon gång hamnat i en situation där ni försökt involvera kunden 
men utfallet blev inte som ni hade tänkt? → Hur hanterade ni det? 
 
19. Kan du berätta om en situation där ni tagit till er av vad kunderna skrivit på era 
sociala kanaler och gjort en förändring? 
 - Efterfrågade ni det initiativet eller var det något som kom spontant från 
kunden? 
 
20. I vilka situationer upplever ni att kunderna är mest villiga att engagera sig?  
 - Varför tror ni att det är så? 
 
Avslutning 
Vi tänkte börja avrunda, men tänkte bara ställa en sista fråga. 
 
Har du något ytterligare du skulle vilja tillägga innan vi stänger av inspelningen? 
 
Är det okej att vi återkommer till dig ifall vi behöver komplettera intervjun med 
ytterligare information som vi missat? 
 
Annars skulle vi bara vilja tacka för hjälpen! 
 
Avslutar inspelning 
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Appendix 2 – Första utskick till företag 
 
Hejsan! 
 
Jag och min kollega xxx läser vår sista termin på Handelshögskolan vid Umeå 
universitet. Vi skriver för tillfället vårt examensarbete om hur företag arbetar med att 
engagera sina kunder via online-kanaler. Vi undrar om det finns möjlighet att komma i 
kontakt med den som är ansvarig för era online-kanaler för att eventuellt få intervjua 
den personen till vår uppsats. Intervjun förväntas genomföras någon gång mellan v.13–
14, tar max 1 timme och kan ske antingen via telefon eller ett fysiskt möte. 
 
Detta är mer av en intressekoll för att se om ni skulle kunna vara intresserade! Om 
intresset finns så kommer vi att återkomma med mer information! 
 
Vid frågor, tveka inte att svara på detta mail! 
 
Med vänliga hälsningar 
Fredrik och Amanda 
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Appendix 3 – Etiska riktlinjer 
 
Hej! 
 
Vi har haft mailkontakt med varandra tidigare gällande en intervju för vår 
examensuppsats gällande kundengagemang på sociala medier. Som utlovat kommer här 
ytterligare information angående utformningen av intervjun samt sättet vi kommer 
hantera materialet ni bidrar med. Syftet med vår studie är att skapa en djupare förståelse 
för hur strategier kring processen att engagera kunden kan leda till värdeskapande. 
 
Vi kommer att utgå från en så kallad intervjuguide där vi har förberett ett antal frågor 
som max kommer ta 50 minuter att besvara. Vår målsättning under intervjun är att 
allting ska flyta på så bra som möjligt och därför kommer det vara möjligt att vi går 
ifrån vår intervjuguide ifall vi märker att detta är nödvändigt. Om ni någon gång under 
intervjuns gång känner att det är någon fråga ni inte vill svara på är det bara säga till och 
vi kommer gå vidare utan att behöva veta anledningen. 
 
Vi hoppas även att det kommer vara okej för er att vi spelar in intervjun för att det ska 
vara lättare för oss att utföra vår analys samt för att inte missa något viktigt. Denna 
ljudfil kommer att förstöras när vår uppsats är klar och blivit godkänd. Tillåter ni att 
intervjun spelas in? 
 
Ni får själva bestämma om ni samt företaget vill vara anonyma och ni kan när som helst 
under processen ändra er. Under själva intervjun kommer det vara ni och vi två 
författare som skriver som kommer finnas närvarande. 
 
Om det skulle finnas några oklarheter eller frågor kan ni kontakta oss via svar på detta 
mail eller kontakta oss på 072-975xxxx. 
 
Med vänliga hälsningar 
Fredrik och Amanda 
 
 
 


