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Sammanfattning 

Kundengagemang är ett begrepp som under en längre tid använts bland praktiker i 

företagsmiljöer men som på senare tid även fått allt mer uppmärksamhet inom den 

akademiska världen. Företag strävar efter ett högt kundengagemang då engagerade kunder 

tenderar att sprida positiva erfarenheter och rekommendationer om företaget till andra och 

därmed är värdeskapande för företaget. Framväxten av sociala medier erbjuder företag en ny 

plattform att interagera med sina kunder. Då interaktion är en viktig beståndsdel vid 

skapandet av kundengagemang kan ett företags aktiva deltagande på sociala medier främja 

dess kundengagemang. SJ AB (SJ) har likt många andra företag uppmärksammat denna 

möjlighet och valt att etablera sig på en rad olika sociala medier. För SJ, som ofta får utstå 

kritik i traditionell massmedia, blir det än mer viktigt att utnyttja de möjligheter sociala 

medier erbjuder. Tidigare studier inom området har fastslagit tre huvudsakliga 

användningsområden relaterade till sociala medier som ett företag kan använda sig av för att 

främja sitt kundengagemang. Denna uppsats ämnar undersöka hur SJs kunder upplever deras 

aktivitet på sociala medier och hur det i sin tur påverkar deras kundengagemang. Vidare 

undersöks i vilken utsträckning användningsområdena påverkar kundengagemang. För att 

undersöka detta har en enkätstudie riktad mot SJ-resenärer aktiva på sociala medier 

genomförts. Enkäten är baserad på tidigare teorier relaterade till kundengagemang och sociala 

medier. Resultatet visar att det som främjar kundengagemanget i störst utsträckning är 

möjligheten för kunder att interagera med varandra. Detta innebär att om SJ vill uppnå ett så 

starkt kundengagemang som möjligt bör de skapa incitament för kunderna att kommunicera 

med varandra. SJs nuvarande strategi på sociala medier fokuserar huvudsakligen på att skapa 

en dialog mellan kund och företaget, något som i ljuset av denna studie inte är det optimala 

arbetssättet för att främja kundengagemanget. 

 

 

Nyckelord: Sociala medier, kundengagemang, interaktion, relationsmarknadsföring, 
kommunikation 
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1. Inledning 
SJ AB (SJ) är ett välkänt tågbolag i Sverige som har bolagiserats ur Statens Järnvägar, ett 

besluts som togs år 2000. SJ är ett statligt bolag och har som uppdrag att driva en lönsam 

persontrafik. Detta betyder att SJ dels måste följa statens avkastningskrav och samtidigt verka 

under marknadsmässiga villkor (SJ, 2015). 

SJs avkastningskrav bestäms av regeringen och innebär generellt att SJ ska dela ut ungefär en 

tredjedel av vinsten varje år om bolaget uppnår specifikt satta finansiella mål, däribland en 

tioprocentig avkastning på eget kapital under en konjunkturcykel. Det höga avkastningskravet 

har lett till att en mindre del av vinsten återinvesteras i företaget. Detta i kombination med en 

ökad konkurrenssituation, bland annat på SJs mest lönsamma sträcka, och stora framtida 

investeringar i höghastighetståg har lett till flertalet kostnadseffektiviseringar. Fackförbundet 

Seko har riktat hård kritik mot de begärda avkastningskraven (Arvidsson Thonäng, 2013). 

Även SJs tidigare ordförande Ulf Adelsohn har gjort ett uttalande där han påpekar att SJ 

egentligen inte har haft råd att göra vinstutdelningar men varit tvungna på grund av 

avkastningskraven. Vidare har SJ gått ut med att det krävs en kostnadsbesparing på en miljard 

under de nästkommande tre åren om de ska lyckas möta den ökande konkurrensen i 

tågtrafiken. Kostnadsbesparingarna riktar sig huvudsakligen mot administrativa- och 

försäljningskostnader. Exempelvis har ett tjugotal resebutiker och ett call center i Tranås lagts 

ner. Dessa typer av besparingar anses påverka servicen och kan därmed även påverka 

kundernas upplevelse av företaget (Lundgren, 2014). 

Den 29e april 2015 hölls en bolagsstämma där det beslutades att 229 miljoner kronor från SJs 

vinst skulle delas ut till staten. Vid den extra bolagsstämman som hölls den 25e september 

2015 bestämdes att ytterligare 1,7 miljarder kronor kommer utdelas (Arbman & Spängs, 

2014). Efter denna händelse lades ett motionsyrkande fram från näringsutskottet gällande 

förvaltningen av SJ där det poängteras att utifrån utdelningarna som har gjorts från SJ år 2015 

borde regeringen omvärdera sina prioriteringar och ekonomiska mål när det kommer till 

företaget och agera mer ansvarsfullt (Näringsutskottets betänkande, 2015). 

I Sverige har staten givit Trafikverket ansvaret för upprustning och underhåll av järnvägen 

(Trafikverket, 2014). Underhållsarbetet i sig utförs däremot av privata aktörer som bestäms 

genom offentlig upphandling. Enligt en rapport framtagen av Seko har upphandlingarna inom 

järnvägen fokuserat mer på pris än kvalité och långsiktiga investeringar. Samma rapport 

fastslår också att investeringarna inom upprustning och underhåll av järnvägen inte är 
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tillräckliga (SEKO, 2012). En relativt liten andel av Sveriges BNP läggs på järnvägsunderhåll. 

Mellan åren 2007-2013 investerades 2,94 % av BNP vilket är betydligt lägre än andra 

europeiska länder i SEKOs rapport. År 2010 bidrog den bristfälliga infrastrukturen till 45 000 

förseningstimmar och 28 800 inställda persontåg. Även om järnvägsunderhållet ligger utom 

SJs räckvidd är de beroende av det då det påverkar hur företaget kan operera på marknaden 

och sköta sina affärer. Försenade och inställda tåg påverkar resenärerna och deras bild av 

företaget och kan komma och påverka SJ till det negativa (Arvidsson Thonäng, 2013). Det 

rapporteras ofta om stora trafikstörningar och skandaler relaterade till SJ i traditionell 

massmedia vilket i sin tur når ut till kunderna och kan färga deras bild av företaget (Shalén, 

2013). 

Sociala medier utgör en möjlighet för SJ att nå ut med en positiv bild av företaget genom att 

de själva kan kommunicera med sina kunder och bemöta den eventuella kritik som finns. 

Samtidigt utgör det en möjlighet för SJ att vara delaktiga i den kommunikation om företaget 

som sker kunder sinsemellan. Detta är något SJ har uppmärksammat och de är likt många 

andra företag aktiva en rad olika sociala medier så som Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube och Linkedin (SJ, 2015). Sociala medier skapades ursprungligen inte med hänsyn till 

företags eventuella preferenser utan utgick från att tillgodose individers möjlighet att 

kommunicera med varandra (Cabiddu et al., 2014, s. 179). Allt eftersom har dock företag 

uppmärksammat de möjligheter som sociala medier medför, så som att föra en dialog och 

interagera med sina kunder på sociala medier. SJ använder sociala medier med ambitionen att 

erbjuda en kanal där företaget kan kommunicera med sina kunder samt bistå med möjligheten 

för kunderna att dela positiva och negativa erfarenheter med företaget. Vidare kan även SJs 

aktivitet på sociala medier ses ur ett kundtjänstperspektiv där frågor kan besvaras och 

information kan fås (SJ, 2015). Istället för att kunderna enbart exponeras för den kritik som SJ 

får i traditionell massmedia får SJ en möjlighet att använda sociala medier till att stärka deras 

varumärke. Det bör dock poängteras att även om detta är SJs uttalade strategi när det kommer 

till sociala medier så säger det ingenting om hur kunderna faktiskt upplever företagets 

aktivitet på sociala medier och det blir därmed intressant att undersöka. Även om SJ utger sig 

för att arbeta på ett visst sätt på sociala medier så behöver det nödvändigtvis inte vara så i 

praktiker eller uppfattas så av kunderna. 

En relativt ny teori som är tätt sammankopplat med sociala medier är kundengagemang, detta 

beror bland annat på att sociala medier är interaktiv till sin karaktär vilket är 

huvudkomponenten i teorier kring kundengagemang. Kundengagemang har under en längre 
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tid varit ett erkänt begrepp bland praktiker inom företagsmiljöer, men har fått mindre 

uppmärksamhet inom den akademiska världen. Praktiker har sett kundengagemang som att 

strategiskt verktyg för att skapa lönsamhet och lojala kunder. Engagerade kunder tenderar att 

sprida positiva erfarenheter och rekommendationer om företaget till andra, och därmed agera 

värdeskapande för företaget. År 2005 var studierna kring kundengagemang fåtaliga och år 

2010 listade Marketing Science Institute kundengagemang som det främsta 

forskningsområdet som behövde vidare utveckling. Sedan dess har ett flertal akademiska 

studier gjorts och begreppet har blivit vedertaget även i den akademiska världen. 

Kundengagemang är fortfarande ett relativt nytt begrepp inom den akademiska världen vilket 

generera i att vidare forskning fortfarande efterfrågas (Brodie et al., 2011, s. 252). Att sociala 

medier är ett verktyg som kan användas för att skapa och öka kundengagemang är ett område 

som behöver vidare teoretisk grund (Cabiddu et al,. 2014. s. 177).  

Brodie, Hollebeek, Juric och Ilic (2011, s. 258) har utformat en teoretisk grund för begreppet 

och bidrar även med en definition sprungen ur relationsteorier och teorier kring service-

dominant logic. De menar att kundengagemang är ett psykologiskt tillstånd som går att 

härledas från interaktion och samskapande av värde mellan företag, kund och de som är 

involverade i affärsrelationen. Vidare anses kundengagemang vara kontextberoende och 

sammanhangsbundet. Kundengagemang skapas via en dynamisk process mellan kund och 

företag och ter sig nätverksutvidgande genom att aktörerna är beredda att bistå med resurser 

från sitt nätverk till förmån för den andra parten och dess resurser. Begreppet är ett koncept 

som bygger på kognitiva, känslomässiga och beteendevetenskapliga dimensioner som är högst 

beroende av kunden och dess upplevelse av sammanhanget. Kundengagemang anses vara 

viktigt då det skapar lojala kunder, en lojalitet som överskrider en vanlig transaktion och ter 

sig i form av en relation mellan kund och företag (Vivek et al., 2012, s. 127). Ett starkt 

kundengagemang leder till lojalitet, tillit och åtagande gentemot företaget och blir därmed 

viktigt att implementera i företagets strategi (Grégoire et al., 2009; Hollebeek, 2011). Ett 

företag kan själv inte skapa kundengagemang då det är beroende av relationen med kunden 

och dess upplevelse. Ett företag kan dock bistå med möjligheter för kunden att interagera med 

företaget genom att erbjuda en kommunikationsplattform, så som sociala medier. Det krävs 

dock att kunden faktiskt uppmärksammar dessa kommunikationsmöjligheter för att 

kundengagemang ska kunna skapas eller förstärkas. Ett företag kan alltså utnyttja den 

interaktiva karaktären av sociala medier för att bistå med en möjlighet för kunder att 

interagera med företaget och i sin tur generera kundengagemang. 
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Cabiddu, De Carlo och Piccoli (2014, s. 176) poängterar i sin artikel att sociala medier bidrar 

med en plattform för skapandet och förstärkningen av kundernas engagemang. De betonar att 

sociala medier bidrar med möjligheter att föra en dialog med sina kunder och ta del av 

information och preferenser som annars inte var möjligt. Författarna har tagit fram tre sätt att 

använda sig av sociala medier för att skapa kundengagemang. Sociala medier med en 

möjlighet att ha en fortgående dialog med företag/kund trots att de inte befinner sig på samma 

fysiska plats och på så vis skapas kundengagemang, detta benämns som ihållande 

engagemang. Ihållande engagemang involverar möjligheterna att kommunicera med 

företag/kund direkt vid händelsens uppkomst och direkt när behov av interaktion finns. Ett 

annat användningsområde benämns som skräddarsytt engagemang och belyser sociala 

mediers möjlighet att ta reda på individuella preferenser och skapa en personlig koppling till 

kund/företag. Det sista användningsområdet benämns som triggat engagemang. Triggat 

engagemang handlar om att kunder kan kommunicera med varandra och byta positiva 

erfarenheter som i sin tur stärker kundengagemanget. Cabiddu, De Carlo och Piccoli (2014) 

benämner dock inte i sin studie i vilken utsträckning de tre användningsområdena påverkar 

kundengagemanget och om det finns en eventuell skillnad. Då SJ verkar under under svåra 

omständigheter med bristande järnvägsunderhåll och konkurrens på marknaden så blir viktigt 

att uppmärksamma vilket sätt att använda sociala medier som genererar i mest 

kundengagemang. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket användningsområde inom sociala medier som i 

störst utsträckning påverkar kundengagemanget vilket i sin tur kan bidra till en djupare 

förståelse av sociala mediers potentiella positiva effekter. Då företaget är kritiserat är det 

viktigt att de utnyttjar sociala mediers möjligheter till fyllo och det blir därför intressant att 

analysera om ett specifikt användningsområde har en större påverkan på ett företags 

kundengagemang. Uppsatsens ämnar besvara följande frågeställning: 

– I vilken utsträckning påverkar olika sätt att använda sociala medier kundengagemanget? 

För att besvara frågeställningen genomfördes en undersökning av SJ resenärer som är aktiva 
på sociala medier. Undersökningen utfördes genom en enkätstudie med 75 respondenter. 

2. Teori 
Teorierna som presenteras i denna uppsats har som uppgift att fungera som ett analytiskt 

ramverk för att kunna besvara frågeställningen. Ett etablerat instrument för mätning av 
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kundengagemang används för att mäta SJs kunder befintliga engagemang. Mätinstrumentet 

har valt på basis av att den anses vara valid och går att modifiera och justera utefter kontext 

och företag. Företag har olika syften med sitt användande av sociala medier. Då denna 

uppsats kretsar kring kundengagemang har en teori valts som fastslår tre olika sätt att använda 

sociala medier som påverkar kundernas engagemang. Genom att undersöka hur SJs kunder 

upplever deras aktivitet på sociala medier kan slutsatser dras kring vilken grad SJ utnyttjar 

dessa tre användningsområden och i vilken utsträckning de påverkar engagemanget. 

2.1 Teoretisk analys av kundengagemang 

Kundengagemang har sedan länge varit ett vedertaget begrepp som anammats bland praktiker 

(Brodie et al., 2011, s. 252). Inom företagsmiljöer har kundengagemang setts som nödvändigt 

strategiskt val för att förbättra företagets verksamhet genom försäljningstillväxt, fördelaktiga 

konkurrensmedel och lönsamhet. Detta då engagerade kunder spelar en central roll i 

marknadsföring eftersom de sprider positiva erfarenheter och rekommendationer om företaget 

till andra. Vidare kan en engagerad kund vara med och utveckla produkten genom att 

samskapa värde. Beteenden kopplade till kundengagemang är något som överskrider en 

sedvanlig köptransaktion, kunden manifesterar istället sina känslor mot en företag/varumärke 

på andra vis, exempelvis genom att interagera med andra kunder eller prata gott om företaget. 

Innan 2005 fanns det inte mycket forskning kring ämnet, men det har ökat successivt sen dess. 

Mellan år 2010-2012 listade Marketing Science Institute kundengagemang som det 

huvudsakliga forskningsområdet som behövde utvecklas (Brodie et al., 2011, s. 252). Brodie, 

Hollebeek, Juric och Ilic (2011) har i sin artikel kartlagt de begreppsmässiga grunderna och 

har utvecklat en teoretisk analys av begreppet utifrån marknadsföringsteorier som fokuserar 

på interaktivitet och samskapande av värde inom relationer. Vargo och Lusch (2004, 2008a) 

benämner detta som en service-dominant logic, vidare benämnt SD-Logic. SD-logic erbjuder 

en syn på relationer som ifrågasätter den tidigare dominerande produktorienterade 

marknadsföringen. Den produktorienterade marknadsföringen handlar främst om att förvandla 

resurser till produkter och i sin tur monetära medel medan SD-logic betonar att företaget och 

kunden interagerar och att värde för båda parter skapas via ett samspel. SD-logic ser på 

värdeskapande som en process där en parts resurser används ihop med andra resurser och 

parterna gör något för varandra (Vargo & Lusch, 2008b, s. 32). 

SD-logic kan härledas utifrån tio stycken grundläggande premisser som beskriver och skildrar 

den interaktivitet och samspel som leder till relationer mellan kunderna och tillhörande 

aktörer (Vargo och Lusch, 2008a). Brodie, Hollebeek, Juric och Ilic (2011, s. 253) menar att 
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fyra av dessa premisser är extra intressanta när begreppsgrunderna för kundengagemang ska 

bestämmas. Den första premissen är att kunden alltid är medskapare av värde, vilket lägger 

betoning på interaktivitet och medskapande av värde mellan kund och andra aktörer som är 

involverade i relationen. Den andra premissen som går att härleda till kundengagemang är att 

samtliga ekonomiska och sociala parter integrerar med resurserna, detta lägger fokus på att 

värdeskapande sker i en nätverkskontext. Vargo och Lusch (2008b) menar att service för 

service-synsättet som kännetecknar SD-logic motiverar en utveckling mot interaktion och 

nätverksutvidgning. Ett företag använder sitt nätverk av resurser till förmån för andra parter 

för att få något tillbaka, för att få tillgång till dess nätverk och resurser. Tredje aspekten som 

även förklarar kundengagemang är att värdet alltid är unikt och bestäms av mottagaren. Det 

betyder att värdet är kontextuellt och subjektivt och värderas på ett individuellt och personligt 

plan. Den sistnämnda premissen som kopplar samman SD-logic med kundengagemang är att 

båda synsätten är kundorienterade och relationsinriktade, det vill säga att värdet för kunden 

skapas i relationerna. Dessa fyra premisser kan enligt Brodie, Hollebeek, Juric och Ilic (2011, 

s. 253) förklara kundengagemang utifrån teoretiska grunder. Vivek, Beatty, och Morgan 

(2012, s.122) fastslår även den relationella karaktären av kundengagemang och benämner det 

som en utvidgning på relationsmarknadsföring. De poängterar att kundengagemang handlar 

om att skapa och upprätthålla värdefulla kundrelationer. 

Genom att sammanställa och förfina information gällande kundengagemang från 

samhällsvetenskap, management och praktiks litteratur kan fem stycken teman härledas i den 

teoretiska analysen. Först och främst reflekterar kundengagemang ett visst psykologiskt 

tillstånd som framkallas av interaktionen med företaget/objektet. Det andra temat tar upp att 

kundengagemang sker i bredare och dynamiska processer, ofta i samband med samskapandet 

av värde. Tema nummer tre behandlar kundengagemang som en central roll i service-

relationer där andra relationella koncept kan ses som föregångare. Fjärde temat menar att 

engagemang är multidimensionellt och består av kognitiva, känslomässiga och 

beteendevetenskapliga koncept där själva uttrycket och beteendet är beroende av kunden och 

sammanhanget. Sista temat betonar att engagemang uppstår i olika specifika uppsättningar av 

kontextberoende förhållanden som genererar olika nivåer av engagemang. Utifrån dessa fem 

stycken teman fastslår Brodie, Hollebeek, Juric och Ilic (2011) en generell definition av 

kundengagemang som lyder: 

“Customer engagement (CE) is a psychological state that occurs by virtue of interactive, 

cocreative customer experiences with a focal agent/object (e.g., a brand) in focal service 
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relationships. It occurs under a specific set of context- dependent conditions generating differing 

CE levels; and exists as a dynamic, iterative process within service relation- ships that cocreate 

value. CE plays a central role in a nomological network governing service relationships in 

which other relational concepts (e.g., involvement, loyalty) are antecedents and/or consequences 

in iterative CE processes. It is a multidimensional concept subject to a context- and/or 

stakeholder-specific expression of relevant cognitive, emotional and/or behavioral dimensions 

(Brodie et al., 2011, s. 260)”. 

Vargo (2009) nämner att det krävs en djupare förståelse för relationer och värdeskapande. 

Vivek, Beatty, Dalela och Morgan (2014, s. 403) menar att marknadsföring fokuserar för 

mycket på hur man bevarar kunder men inte hur man förvärvar nya kunder. Genom att 

inkludera kundengagemang och SD-logic i relationsperspektivet så skapas en djupare 

förståelse för hur kunder interagerar och fördjupar relationen via samspel med företaget, andra 

kunder och andra de involverade aktörer (Vivek et al., 2014, s. 403). 

Van Doorn (2010) samt Verhoef, Reinartz och Krafft (2010) har studerat beteenden kopplade 

till kundengagemang och fastslår att det är något som överskrider en sedvanlig köpprocess. 

Eftersom kundengagemang bygger på interaktion mellan kund och företag behöver det per 

definition inte betyda att en kund faktiskt köper en produkt och en transaktion sker. En individ 

kan ha en relation till ett företag alternativt varumärke utan att faktiskt nyttja dess resurser. 

Personen kan prata gott om företaget offentligt och på så vis skapa värde för företaget. 

Grégoire, Tripp, and Legoux (2009) betonar att ett starkt kundengagemang leder till lojalitet, 

tillit och åtagande gentemot objektet. Kundengagemang har därför fasttagits som ett viktigt 

begrepp att beakta i marknadsföringssyften. 

2.2 Kundengagemang utifrån en tredimensionell synvinkel 

Utifrån tidigare forskning och definitioner av kundengagemang har Vivek, Beatty, Dalela, och 

Morgan (2014, s. 407) utvecklat en tredimensionell skala för att kunna mäta 

kundengagemang. Skalan är framtagen genom en process där de tre dimensionerna baseras på 

tidigare forskning som finns om ämnet kundengagemang. Den första dimensionen går att 

härleda till bland annat Hollebeecks studier beträffade hängivenhet och aktivitet. 

Dimensionen benämns som medveten uppmärksamhet och betonar graden av intresse och 

önskan att interagera med företaget som kunden besitter. Den andra dimensionen härstammar 

från teorier kring passion och njutning och benämns som entusiastiskt deltagande, vilket kan 

beskrivas som den entusiasm och de positiva känslor en individ har gällande interaktion med 

företaget i fråga. Den sistnämnda dimensionen är social anslutning, vilken definieras som den 
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förbättring av interaktionen med företaget som inverkan av andra kunder ger, med betoning 

på ömsesidighet och samverkan kunder emellan. Utifrån dessa tre dimensioner har författarna 

konstruerat ett mätinstrument som bygger på en tio punktlig skala med en tillhörande enkät 

som går att anpassa efter företag och kontext. 

2.3 Affordance 

Begreppet affordance handlar om möjligheter till agerande. Affordance är inte agerandet och 

handlingen i sig, utan affordance är själva möjligheten som finns till att utföra en handling. 

Bara för att det finns en möjlighet till agerande betyder dock det inte att en individ faktiskt 

kommer utföra handlingen. Att individen uppmärksammar möjligheterna som finns till 

agerande är viktig för att handling ska kunna vidtas. Inom organisatoriska miljöer handlar det 

om att använda den nya teknologin för att skapa nya användningsområden. Organisationer 

kan använda sig av ny teknologi för att nå specifika mål. Sociala medier används nuförtiden 

till andra syften än vad det ursprungligen var till för, istället för att en individ delar ett 

ögonblick ur sitt liv har även företag dragit nytta av detta fenomen i ett marknadsförings- och 

kundtjänstsyfte. Sociala medier bidrar med möjligheten för företag att interagera och skapa 

nära relationer med sina kunder och kan ses som en plattform alternativt användningsområde 

för att utveckla kundengagemang. Sociala medier möjliggör handlingar mellan kund och 

företag. Om organisationen har som mål att skapa kundengagemang kan företaget använda sig 

av sociala medier som verktyg, det vill säga sociala medier öppnar upp för handling och 

interaktion som påverkar kundengagemanget (Cabiddu et al., 2014, s. 177-180). 

2.4 Sociala medier och dess tre användningsområden 

Cabiddu, De Carlo och Piccolis (2014) har tagit fram tre olika affordance-områden kopplade 

till sociala medier utifrån ett kundengagemangsperspektiv. Det förstnämnda är ihållande 

engagemang, som kännetecknas av en fortgående dialog mellan kung och företag. Detta 

användningsområde betonar möjligheterna att interagera direkt när man vill, oavsett fysisk 

plats. Det kan ske genom att företaget skriver ett inlägg på en social media-plattform eller att 

en kund skriver ett inlägg på ett företags Facebooksida som öppnar upp för dialog parterna 

emellan. Sociala medier medför därmed en möjlighet att få feedback från kunderna, att öppna 

upp för dialog och få tillgång till information som företaget annars skulle gå miste om. Det 

andra användningsområdet för sociala medier är skräddarsytt engagemang, vilket betonar 

möjligheten att agera på individnivå baserad på tidigare kunskap om dess preferenser, vilket i 

sin tur gör kommunikationen betydligt personligare. Skräddarsytt engagemang ökar 

möjligheten att skapa en djupare relation och interaktion mellan parterna. Det sista 
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användningsområdet är triggat engagemang, vilket innefattar möjligheten kunderna har att 

kommunicera med varandra. Triggat engagemang bygger på att kunderna själva tar initiativ 

till att interagera med andra kunder. Detta öppnar upp för andra sätt att skapa värde, kunderna 

delar erfarenheter och en kunds eventuella positiva upplevelse kan sprida sig. Sociala medier 

erbjuder en plattform till sådan kontakt kunder sinsemellan. 

2.5 Hypotesutveckling 

Utifrån det presenterande teoretiska ramverket går det att härleda en modell där 

kundengagemang är den beroende variabeln och de tre diverse sätten att använda sociala 

medier är de oberoende variablerna. Kundengagemang är ett psykologiskt tillstånd som en 

kund uppnår genom interaktion och gemensamt värdeskapande med ett företag eller andra 

involverade aktörer (Brodie et al., 2011, s. 253-254). Kundengagemang bygger på relationen 

en kund har till företaget och främjar lojaliteten och tilliten till företaget (Grégoire et al., 

2009, s. 23). Sociala medier har ändrat hur ett företag kommunicerar med sina kunder och 

bidrar med en ny plattform där ett företag enkelt kan interagera och skapa nära relationer till 

sina kunder (Verhoef et al., 2010, s 249). Hur SJ väljer att använda sig av sociala medier kan 

därmed tänkas påverka hur engagerande kunderna är. 

2.5.1 Ihållande engagemang 
Ihållande engagemang bygger på huruvida ett företag erbjuder en plattform där kunden kan 

föra en fortgående dialog med ett företag. Detta påverkar kundengagemanget på så vis att om 

kunderna upplever att ett företag är tillgängliga på sociala medier med en hög svarsfrekvens 

så främjar det interaktionen mellan kund och företag. Då kundengagemang enligt Vivek, 

Beatty, Dalela och Morgan (2014) handlar om just interaktion och det intresse en kund har av 

att interagera med ett företag kan det tänkas påverka kundengagemanget till det positiva. 

Vidare om kunderna upplever att det är enkelt att ta kontakt med ett företag på sociala medier 

så skulle det främja interaktionen och dialogen, och i sin tur även kundengagemanget. Om en 

kund exponeras för mycket information från SJ på sociala medier så ökar även möjligheterna 

till interaktion då det blir enklare att kommunicera och respondera på den förmedlade 

informationen. De interaktionsmöjligheter som ett företag erbjuder på sociala medier 

kännetecknar det ihållande engagemanget. Då kundengagemang huvudsakligen skapas via 

just interaktion kan följande antas:  

Hypotes 1: Högre ihållande engagemang är positivt associerat med kundengagemang 
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2.5.2 Skräddarsytt engagemang 
Skräddarsytt engagemang innebär att ett företag använder sociala medier på en individnivå 

som baseras på tidigare kunskap om kunden och dess preferenser. Skräddarsytt engagemang 

kan tänkas influera kundengagemang till det positiva, detta då kundengagemang per definition 

bygger på kundernas perception och upplevelse och är därmed individuellt (Brodie et al., 

2014). Om ett företags kunder upplever att dess aktiviteter på sociala medier passar dem som 

kunder och är tillfredställande kan det antas att aktiviteterna är individanpassande. Ytterligare 

om ett företags kunder upplever att de får personliga svar och inlägg kan det tyda på att 

företaget arbetar på en individnivå. Detta i sin tur främjar kundernas individuella perception 

av företaget och i sin tur även kundengagemanget. Enligt Vivek, Beatty, Dalela och Morgan 

(2014, s. 407) främjas kundengagemanget av att kunden har positiva känslor till att interagera 

med företaget. Är kunderna tillfreds med interaktionen med företaget på sociala medier kan 

det tänkas stärka kundengagemanget, detta då kunden säkerligen vill fortsätta interagera med 

företaget och använda dess tjänster då. Vidare är det större sannolikhet att kunderna är 

tillfreds och nöjda med interaktionen om aktiviteterna på sociala medier är individanpassande. 

Utifrån detta antas följande: 

Hypotes 2: Skräddarsytt engagemang har en positiv influens på kundengagemang 

2.5.3 Triggat engagemang 
Triggat engagemang bygger på huruvida ett företags sociala medier genererar i en möjlighet 

för kunderna att interagera med varandra. Om ett företags kunder upplever att de har tagit del 

av andra kunders åsikter och erfarenheter på företagets sociala medier skulle det öka 

kundernas benägenhet att respondera på dess åsikter och i sin tur öka interaktionsfrekvensen 

kunderna sinsemellan. Huruvida ett företags kunder har kommunicerat med andra kunder ökar 

även den totala interaktionen och spridningen av erfarenheter. Kundengagemang kan enligt 

Vivek, Beatty, Dalela och Morgan (2014) skapas via att andra kunder förbättrar interaktionen 

med företaget då positiva erfarenheter och åsikter kan sprida sig mellan kunderna och därmed 

påverka andra kunders upplevelse av företaget till det positiva. Om ett företag erbjuder en 

möjlighet för kunderna att interagera med varandra kan därför andra kunders positiva 

erfarenheter spridas och stärka det totala kundengagemanget. Utifrån detta antas följande: 

Hypotes 3: Triggat engagemang har en positiv effekt på kundengagemang 

Detta leder till följande analytiska ramverk: 
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Figur 1 

 

 

 

 

 

3. Metod 
Då uppsatsen ämnar undersöka hur SJs kunder upplever dess verksamhet på sociala medier 

och hur detta påverkar deras kundengagemang krävdes det ett resultat som går att 

generalisera. Detta gjorde att ett sannolikhetsurval krävdes, vilket bidrog till att en kvantitativ 

undersökning ansågs lämpligast för den aktuella studien (Saunders et al., 2012, s. 262). 

Undersökningen utfördes genom en enkätstudie som skickades ut via Facebook. Att sociala 

medier användes för att skicka ut enkäten bidrog till att respondenterna var aktiva på sociala 

medier, något som krävdes för att kunna besvara forskningsfrågan. Totalt deltog 112 

respondenter i undersökningen. Det krävdes dock att respondenterna också besökt SJ på 

sociala medier och därmed kunde besvara frågor relaterade till företagets verksamhet där. 

Detta ledde till att en fråga huruvida respondenten faktiskt besökt SJ på sociala medier 

konstruerades. Denna fråga användes sedan som en kontrollfråga för att sortera ur 

respondenter som inte var relevanta för studiens frågeställning. Efter denna sorteringsprocess 

återstod 75 stycken enkätsvar. Tabachnik och Fidell (2007) argumenterar för att det finns ett 

samband mellan antal oberoende variabler som undersöks och antalet respondenter som krävs 

för att utföra precisa statistiska analyser. För en studie med tre oberoende variabler anses 75 

enkätsvar vara tillräckligt (Tabachnik & Fidell, 2007).  

En regressionsanalys utfördes för att undersöka om det finns ett eventuellt samband mellan 

SJs sätt att använda sociala medier och dess kundengagemang. Då analysen innehåller ett 

flertal variabler krävdes en multipel linjär regressionsanalys för att ta reda på om det finns ett 

samband mellan den beroende variabeln kundengagemang och de tre oberoende variablerna 

som innefattar de tre användningsområdena av sociala medier. För att utföra detta har det 

statistiska programmet IBM SPSS Statistics använts (Pallant, 2010).  
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3.1 Val av undersökningsobjekt 

Undersökningen har utgått från fallföretaget SJ. Företaget valdes på basis av dess specifika 

egenskaper. Först och främst är SJ aktiv på sociala medier och har en utarbetad strategi för 

deras verksamhet på sociala medier vilket gör företaget intressant att analysera samt passar 

uppsatsens frågeställning. Strategin grundar sig i att företaget ämnar föra en dialog med sina 

kunder och erbjuda en plattform där kunderna kan få hjälp med frågor, dela reseberättelser 

och ge eventuellt beröm (SJ, 2015). Då företaget har en befintlig strategi för sociala medier 

blir det intressant att se hur just detta företags kunder upplever deras aktiviteter på sociala 

medier. Vidare är SJ ett välkänt företag som många har en bild av och en relation till vilket 

gör urvalsprocessen något enklare då många faktiskt har utnyttjat SJs tjänster. Slutligen är SJ 

ett företag som verkar under svåra omständigheter vilket gör att de är i behov av att förmedla 

en positiv bild av sig själva och marknadsföringen blir extra viktig. De svåra 

omständigheterna kännetecknas bland annat av höga avkastningskrav från regeringen, ny 

konkurrens på marknaden och bristfälligt järnvägsunderhåll (Arvidsson Thonäng, 2013). 

3.2 Enkätdesign 

Uppsatsen ämnar undersöka förändringar i kundengagemang som orsakas av andra variabler, 

vilket innebär att kundengagemang är studiens beroende variabel (Saunders et al., 2012, s. 

424). Data om respondenternas kundengagemang har hämtats med hjälp av ett mätinstrument 

som har konstruerats av Vivek, Beatty, Dalela, och Morgan (2014). Mätinstrumentet grundar 

sig i tidigare forskning inom kundengagemang och bygger på tre dimensioner som definierar 

kundengagemang. Utifrån dimensionerna har författarna skapat en standardiserad enkät som 

validerats i flera olika kontexter och består av tio specifika frågor. Den standardiserade 

enkäten kan enligt Vivek, Beatty, Dalela, och Morgan (2014, s. 417) anpassas efter det företag 

och sammanhang som ska undersökas, vidare kan även den form av sociala medier som ska 

undersökas implementeras i enkäten. Författarna poängterar även att mätinstrumentet är högst 

applicerbart, valid och reliabelt inom flertal olika sammanhang och branscher (Vivek et al., 

s.417). Mätinstrumentet är i grunden utformat inom detaljhandeln men antas utifrån detta 

även fungera inom transportbranschen som uppsatsen ämnar undersöka. 

Uppsatsen består av tre stycken oberoende variabler som beskriver tre sätt ett företag kan 

använda sig av sociala medier för att påverka kundengagemanget. De tre oberoende 

variablerna undersöks utifrån hur de påverkar den beroende variabeln (Saunders et al., 2012, 

s.424). De oberoende variablerna grundar sig i Cabiddu, De Carlo och Piccolis (2014) teori 

om sociala mediers användningsområden. Då det inte finns något standardiserat 



15 
 

mätinstrument likt kundengagemang har frågorna utformats specifikt för denna studie utifrån 

en teoretisk grund hämtad från Cabiddu, De Carlo och Piccolis (2014). 

3.3 Operationalisering 

3.3.1 Beroende variabel  
Den standardiserade enkäten som har använts i studien av Vivek, Beatty, Dalela och Morgan 

(2014). Frågorna i enkäten bygger på tre stycken dimensioner som sägs definiera 

kundengagemang. Den första dimensionen heter medveten uppmärksamhet vilket handlar om 

en individs intresse att interagera med företaget i fråga. Denna dimension mäts med frågor 

som berör en individs intresse att lära sig mer om företaget och om respondenten tycker 

händelser och information relaterade till företaget är intressanta. Den andra dimensionen, 

entusiastiskt deltagande, mäter de positiva känslorna en individ har när det kommer till att 

interagera med företaget. Entusiastiskt deltagande mäts med frågor som berör respondentens 

upplevelse av SJ som företag, huruvida SJ erbjuder en bra tjänst och är ett bra företag. Den 

tredje dimensionen benämns social anslutning och handlar om den förbättring av 

interaktionen med företaget som inverkan av andra kunder ger. Dimensionen har mätts med 

frågor som baseras på förmedlandet av positiva erfarenheter till andra kunder, interaktionen 

med andra kunder och om andra kunder kan påverka upplevelsen av företaget till det positiva. 

Som tidigare nämnts kan de standardiserade frågorna anpassas efter företag och den bransch 

företaget är verksam inom. Modifikationen av frågorna har följt de riktlinjer för anpassningar 

av enkäten som författarna beskriver i studien. Exempelvis har ett verb implementerats i en 

del av frågorna. Istället för att enbart fråga respondenten om den gillar SJ, så frågas även om 

respondenten gillar att resa med SJ. Den beroende variabeln är reliabel, vilket framgår av 

variabelns cronbachs alpha koefficient som är 0,908 vilket överstiger gränsvärdet på 0,700 

(Pallet, 2012). 

3.3.2 Oberoende variabel  
Den första oberoende variabeln är ihållande engagemang vilket enligt Cabiddu, De Carlo och 

Piccoli (2014, s.185) fokuserar på huruvida SJs kunder upplever att det finns möjlighet att 

föra en dialog med och en fortgående interaktion med företaget. För att fånga respondenternas 

upplevelse av interaktionsmöjligheterna med SJ har frågor konstruerats som bygger på 

respondenternas upplevelse av SJs tillgänglighet och svarsbenägenhet på sociala medier, samt 

hur pass enkelt de tycker det är att föra en eventuell dialog med SJ. Frågorna som ämnar 

undersöka detta följer nedan: Jag tycker det är enkelt att få kontakt med SJ på sociala medier, 
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Jag tar ofta del av information om SJ på sociala medier, Jag tycker SJ är tillgängliga på 

sociala medier. Variabeln har en cronbachs alpha koefficient på 0,892 och är således reliabel. 

Den andra oberoende variabeln är skräddarsytt engagemang som per definition handlar om 

huruvida respondenterna upplever att SJs verksamhet på sociala medier är individanpassat och 

av personlig karaktär, dvs om SJ har anpassat sig efter individuella preferenser. För att få 

tillgång av kundernas åsikter om detta har följande frågor konstruerats: Jag tycker SJs 

aktiviteter på sociala medier passar mig som kund, Jag tycker att SJs svar till kunder är 

personliga, Jag tycker att SJs inlägg är personligt anpassade, Jag tycker att SJs aktivitet på 

sociala medier är tillfredställande. Cronbachs alpha koefficient för skräddarsytt engagemang 

uppgår till 0,894 vilket innebär att variabeln är reliabel. 

Den tredje och sista oberoende variabeln är triggat engagemang vilket bygger på om SJs 

kunderna upplever att de kan kommunicera och föra en dialog med andra kunder på SJs 

sociala medier. För att mäta detta har frågor som berör interaktiviteten kunderna emellan och 

huruvida kunderna tagit del av andra kunders erfarenheter på företagets sociala medier 

konstruerats. Frågorna lyder: Jag har tagit del av andra kunders åsikter på SJs sociala 

medier, Jag har kommunicerat med andra kunder på SJs sociala medier, Jag har läst om en 

annan kunds positiva erfarenhet av SJ, Jag tycker att SJs sociala medier är en bra plattform 

att dela erfarenheter med andra kunde. Triggat engagemang är reliabelt då cronbachs alpha 

koefficient är 0,812. 

3.3.3 Kontrollvariabler 
Huruvida respondenterna fört en dialog och varit i kontakt med SJ på sociala medier ansågs 

intressant att analysera. Detta för att belysa en eventuell skillnad mellan kunder som enbart 

besökt företaget på sociala medier och de kunder som fört en dialog med företaget. Detta har 

undersökts med hjälp ut av följande fråga: Har du tagit kontakt med SJ på sociala medier? 

Vidare ansågs det intressant att analysera skillnaden mellan de kunder som är frekventa 

resenärer och de som inte besitter lika mycket erfarenhet med tågbolaget. Detta kan tänkas 

påverka kundernas engagemang och ansågs därför som en viktig komponent. Utifrån detta har 

följande fråga konstruerats med ett sjuskaligt svarsalternativ: Hur ofta reser du med SJ? 

SJ är ett företag vars verksamhet ter sig annorlunda gentemot exempelvis detaljhandeln. Det 

behöver inte alltid vara ett aktivt val av kunderna att resa med SJ då det ibland är ett måste i 

och med jobb, pendling eller avsaknad på andra alternativ. För att se om det finns en eventuell 
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skillnad mellan de som reser med SJ privat och de som reser med SJ genom jobbet eller 

pendling har följande fråga ställts till respondenterna: Vad är huvudsakliga syftet när du reser 

med SJ? Svarsalternativ: Fritidsresor, jobbresor, pendling, övrigt 

För att kontrollera huruvida respondenternas kön hade en inverkan på resultatet fick samtliga 

kunder besvara vilket kön de var av. Detta har ingen direkt koppling till teorierna kring 

kundengagemang och används således enbart som en kontrollvariabel gentemot de oberoende 

variablerna och kontrollvariablerna.  

3.4 Metodkritik 

Nackdelen med att välja en kvantitativ undersökning framför en kvalitativ undersökning är att 

det blir svårare att fritt ställa frågorna och ställa eventuellt följd- och sonderingsfrågor ifall det 

behövs. Det finns heller inget utrymme att förklara frågorna vilket kan leda till 

missuppfattningar och egna tolkningar av enkätfrågorna. En kvalitativ undersökning gör det 

enklare att åstadkomma en djupare förståelse för ämnet (Saunders et al., 2012, s. 163). Då 

frågeställningen i denna uppsats kräver ett relativt stort dataunderlag med möjlighet till 

generalisering och jämförelse är dock en kvantitativ undersökning att föredra. Eftersom 

uppsatsen bygger på redan befintlig teori och har ett deduktivt förhållningssätt så passar en 

kvantitativ analys bättre(Saunders et al., 2012, s. 162). Data har samlats in för att testa 

befintliga teorier i ljuset av ett specifikt företag. Genom att dessutom använda en 

standardiserad enkät för att mäta kundengagemang som anses vara valid kan det antas att 

frågorna är anpassade för att minimera missuppfattningar hos respondenterna. Vidare var 

även respondenterna anonyma i enkätundersökningen, vilket minimerar risken att 

respondenterna svarar baserat på social önskvärdhet. Social önskvärdhet betyder att 

respondenterna svarar på frågorna för att göra ett positivt intryck av sig själva och utgår från 

vad de tror är socialt önskvärt och svarar därefter. Respondenterna svara därmed inte 

sanningsenligt. En enkätundersökning minimerar risken för detta (Bryman, 2011, s.224). 

Då Vivek, Beatty, Dalalea och Morgan (2014) riktade sin undersökning mot andra branscher 

än vad fallet är i denna uppsats kan några av frågorna anses svåra att applicera på 

transportbranschen. Författarna poängterar även detta och föreslår en omformulering av 

frågorna för att anpassas efter det specifika område som ämnas undersökas. Som tidigare 

nämnts genomfördes en modifiering av frågorna vilket kan anses ha minskat diskrepansen 

mellan de olika studierna. 
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För att uppnå diskriminant validitet utfördes en explorativ faktoranalys. Det förekom dock 

korsladdningar vilket ledde till att diskriminant validitet ej uppnåtts i denna studie. En 

anledning till detta är att denna uppsats kan ses som en explorativ studie inom ett relativt nytt 

forskningsområde.   Det bör dock poängteras att de tre oberoende variablerna har en tydlig 

teoretisk koppling och den beroende variabeln mäts utifrån ett mätinstrument som har 

validerats och testats i ett flertal studier (Vivek et al., 2014). Däremot överstiger samtliga 

variablers cronbachs alpha koefficienter 0,7. Detta innebär att enkäten anses vara reliabel och 

tillförlitlig, det vill säga att om studien valdes att genomföras igen skulle resultaten bli 

detsamma (DeVilles, 2013). 

Tabell 1.1 

Variabler  Cronbachs alpha koefficient 

Ihållande engagemang 0,892 

Skräddarsytt engagemang 0,894 

Triggat engagemang 0,812 

Kundengagemang 0,908 

4. Resultat 
I tabell 1.2 presenteras medelvärdet, standardavvikelsen, VIF och korrelationsmatrisen. 

Samtliga korrelationer mellan beroende variabeln och de oberoende variablerna är positiva 

och relativt starka. Den starkaste korrelationen finns mellan kundengagemang och triggat 

engagemang, vilket uppgick 0,754 och är signifikant på 1 % -nivå. Utifrån medelvärdena kan 

det utläsas att respondenterna är relativt jämt fördelade mellan män och kvinnor. Det framgår 

även att de flesta respondenter inte varit i kontakt med SJ på sociala medier, trots att samtliga 

besökt företaget där. Undersökningen har inte problem med multikollinaritet vilket kan 

utläsas i tabell 1.2, detta då VIF understiger ett värde på 10 med god marginal. Det blir 

därmed enklare att särskilja de olika oberoende variablernas effekt på den beroende variabeln.  

En linjär multipel regressionsanalys har utförts för att analysera relationen mellan en beroende 

variabel och ett flertal oberoende variabler. I den gjorda studien undersöks relationen mellan 

kundengagemang och de tre oberoende variablerna ihållande engagemang, skräddarsytt 

engagemang och triggat engagemang. Tabell 1.3 visar dels Modell 1 som består av enbart 

kontrollvariablerna, och dels Modell 2 som är en fullständig modell med kontrollvariabler 

såväl som de oberoende variablerna (Pallant, 2010).  
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Utifrån tabell 1.2 kan det konstateras att R square är 0,697 för Modell 2 och 0,199 för Modell 

1. Vilket betyder att Modell 2 förklarar 69,7 % av variansen i kundengagemanget medan 

Modell 1 enbart förklarar 19,9 % av variansen. Adjusted R square för Modell 2 är 0,665 vilket 

indikerar att urvalets storlek inte påverkar R square i någon större utsträckning, och att R 

square därmed inte överstimerar värde avsevärt.  

I tabell 1.3 framgår det att triggat engagemang visar det högsta betavärdet, vilket innebär att 

triggat engagemang är den oberoende variabeln som förklarar den beroende variabeln i högst 

utsträckning. De lägre betavärdena för ihållande- respektive skräddarsytt engagemang visar 

att dessa variabler också bidrar till förklaringen av kundengagemang, dock inte i lika stor 

utsträckning (Pallant, 2010). 

Signifikans beskriver huruvida resultaten går att generalisera till den slumpmässiga 

populationen som undersökningen gjordes på och att resultaten inte beror på en slump eller en 

tillfällighet (Bryman, 2011). Utifrån tabell 1.3 kan det fastslås att triggat engagemang är 

signifikant på 1 % -nivå. Skräddarsytt- och ihållande engagemang är båda signifikanta på 10 

% -nivå med värdena 0,067 respektive 0,056. Vidare kan det fastslås att ingen av 

kontrollvariablerna är signifikanta och därmed bidrar de inte med en enskild förklaring till 

kundengagemanget. 

4.1  Hypotesprövning 

Hypotes 1 menar att det borde finnas ett positivt samband mellan den oberoende variabeln 

ihållande engagemang och den beroende variabeln kundengagemang. Då betavärdet för 

ihållande engagemang är 0,245 kan hypotesen bekräftas. Dock är ihållande engagemang inte 

signifikant på 5 % -nivå, 0,067, vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras till 

populationen med lika stor säkerhet som om den hade understigit gränsvärdet på 5%.  

 I den gjorda studien kan dock detta inte bekräftas då en korrelation på en 5 % signifikansnivå 

inte uppnås och studien kan därmed ej med säkerhet fastställa att det finns en korrelation 

mellan variablerna. 

Hypotes 2 utgår från teoretiska grunder som menar att det finns en positiv korrelation mellan 

skräddarsytt engagemang och kundengagemang, vilket kan bekräftas då skräddarsytt 

engagemang har ett betavärde på 0,230. I likhet med ihållande engagemang överstiger dock 

skräddarsytt engagemang den 5 % signifikansnivån, om än med mindre marginal, vilket 

innebär att generaliseringen av resultatet inte är lika tillförlitlig. 
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** Korrelationen är signifikant på 1 % nivå 

* Korrelationen är signifikant på 5 % nivå  

Tabell 1.2 Medelvärde Standardavvikelse Kundengagemng Ihållande 
engagemang 

Skräddarsytt 
engagemang 

Triggat 
engagemang 

Kön Kontaktat 
SJ på 
Sociala 
Medier 

Hur ofta 
reser du 
med SJ 

Syfte 
med 
resorna 

Kun 
dengagemng 

3,8892 1,1729 1        

Ihållande 
engagemang 

4,3511 1,64481 0,745** 1       

Skräddarsytt 
engagemang 

4,1100 1,50295 0,703** 0,813** 1      

Triggat 
engagemang 

3,8067 1,57073 0,754** 0,692** 0,598** 1     

Kön 0,440 0,4997 0,073 0,193 0,110 0,084 1    

Kontaktat 
SJ på 
Sociala 
Medier 

0,360 0,4832 0,237* 0,247* 0,238* 0,284* -0,105 1   

Hur ofta 
reser du 
med SJ 

4,093 1,8612 0,413** 0,350** 0,330** 0,349** 0,013 0,338** 1  

Syfte med 
resorna 

0,947 1,1258 0,015 -0,019 -0,094 -0,004 0,114 0,011 0,280* 1 

VIF    3,820 3,078 2,011 1,025 1,235 1,152 1,107 
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Tabell 1.3 

 Modell 1** Modell 2** 

 Betavärde Standardfel Signifikans Betavärde Standardfel Signifikans 

Kön 0,092 0,256 0,398 -0,043 0,166 0,547 

Hur ofta 
reser du med 
SJ 

0,046 0,075 0,001 0,115 0,051 0,156 

Syfte med 
resorna 

-0,110 0,118 0,331 0,016 0,076 0,823 

Har du varit i 
kontakt med 
SJ på sociala 
medier 

0,111 0,280 0,338 -0,042 0,180 0,574 

Ihållande 
Engagemang 

   0,245 0,094 0,067 

Skräddarsytt 
Engagemang 

   0,230 0,093 0,056 

Triggat 
Engagemang 

   0,423 0,072 0,000 

N 75 75 

R Square 0,199 0,697 

Adj. R 
Square 

0,153 0,665 

F 4,349 21,996 

** Korrelationen är signifikant på 1% nivå 

Slutligen kan hypotes 3 bekräftas då triggat engagemangs betavärde uppgår till 0,423. Detta  

betyder att det finns ett positivt samband mellan triggat engagemang och kundengagemang, 

samt att triggat engagemang är den variabeln som förklarar den beroende variabeln i störst 

utsträckning.  

5. Diskussion 
Uppsatsens frågeställning tar sin utgångspunkt i sociala mediers eventuella påverkan på 

kundengagemang och hur olika användningsområden påverkar kundengagemang i olika 

utsträckning. I egenskap av att kundengagemang är ett relativt nytt forskningsområde finns 

det ett behov att bidra med vidare empiriskt underlag vilket denna uppsats ämnar göra. 

Kundengagemanget av ett företag som ofta kritiseras offentligt och verkar under svåra 

förhållanden har inte tidigare analyserats vilket gör denna studie unik i sitt slag. Då 

kundengagemang kan ses som ett strategiskt verktyg för att skapa lojala kunder som sprider 
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sina positiva erfarenheter till andra kunder och agerar värdeskapande blir det därmed extra 

viktigt att empiriskt undersöka kundengagemang i ljuset av ett företag som SJ. Sociala medier 

kan ses som ett verktyg för att skapa och förstärka kundengagemang. Uppsatsen ämnar bidra 

med empiriskt underlag inom detta område. Vidare har tidigare forskning främst fokuserat på 

företag inom detaljhandeln vilket generar i ett behov av vidare studier inom andra branscher, 

så som transportbranschen där SJ är verksamma. Därmed är uppsatsens främsta empiriska 

bidrag till forskningsområdet att den är gjord inom en bransch där det inte existerar många 

studier inom området samt att kundengagemang av ett kritiserat företag belyses. Studien kan 

även ses som ett bidrag till fallföretagets framtida strategier inom sociala medier. 

5.1 Ihållande engagemang 

Utifrån resultatet går det att härleda ett positivt samband mellan ihållande engagemang och 

kundengagemang. Cabiddu, De Carlo och Piccoli (2014, s. 185) fastslår i deras studie att om 

ett företag erbjuder en plattform där företaget kan föra en kontinuerlig dialog med sina kunder 

så genererar det i ett förstärkt kundengagemang, något som även sammanfaller med studiens 

resultat. Studiens resultat visar att om kunderna upplever att ett företag är tillgängligt på 

sociala medier så främjar det kundens engagemang. Dock visar resultatet att ihållande 

engagemang enbart är signifikant på en 10 % - nivå, närmare bestämt 6,7 %. Detta leder till 

att hypotes 1 inte kan bekräftas fullt ut även om sambandet sammanfaller med det förväntade 

0resultatet. Även om det finns ett positivt samband mellan ihållande engagemang och 

kundengagemang är det inte den dimensionen som påverkar kundengagemanget i störst 

utsträckning. Att erbjuda en kanal där kunden kan föra en löpande dialog med företaget är inte 

det som genererar mest kundengagemang av de tre användningsområdena. Dock är 

korrelationen fortfarande positiv vilket gör det viktigt att implementera i 

kundengagemangstrategin. Cabiddu, De Carlo och Piccoli (2014) nämner inte i sin studie i 

vilken utsträckning de olika användningsområdena påverkar kundengagemanget, utan nämner 

enbart att alla är positivt korrelerade. Utifrån uppsatsens genomförda studie kan det 

konstateras att även om ihållande engagemang genererar i mer kundengagemang så är det inte 

det främsta användningsområdet för sociala medier. För att maximera kundernas engagemang 

är en fokusering på huvudsakligen interaktionen mellan kund och företag på sociala medier 

optimal. SJs uttalande strategi på sociala medier fokuserar på att erbjuda 

interaktionsmöjligheter mellan kund och företag, deras strategi handlar därmed huvudsakligen 

om att själva föra en dialog med sina kunder på sociala medier. Företagets strategi   
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sammanfaller med att använda sociala medier på ett ihållande vis. Enligt resultatet i denna 

studie kan en sådan strategi ifrågasättas. Då ihållande engagemang inte är den dimension som 

genererar mest kundengagemang blir SJs strategi på sociala medier inte optimal. Vill SJ 

stärka sitt kundengagemang borde deras strategi utvidgas för att inkludera även andra i 

aspekter. SJs kunder upplever att ihållande engagemang främjar dess totala kundengagemang, 

men att det finns andra faktorer som är viktigare. Att en statistisk signifikansnivå på det 

rekommenderade gränsvärdet 5 % inte kan uppnås är något förvånansvärt och kan bero på en 

rad olika faktorer. Bland annat så är enkätfrågorna som mäter den oberoende variablerna 

konstruerade specifikt för denna studie och har därmed inte använts tidigare. Även om 

frågorna är formulerade utifrån Cabiddu, De Carlo och Piccolis (2014) definition och har en 

teoretisk grund kan det inte garanteras att de fungerar rent operationellt. Kontrollfrågan 

handlade om huruvida respondenterna har besök SJ på sociala medier och inte huruvida de 

har kommunicerat med SJ. Detta var ett medvetet val då det antogs att en interaktion kan 

skapas på sociala medier utan att faktiskt kommunicera, exempelvis genom att exponeras 

inför inlägg från företag och andra kunder. Men trots detta betyder det inte att respondenterna 

har en klar uppfattning om SJs tillgänglighet och svarsfrekvens på sociala medier. Om en 

sådan uppfattning saknas kan svaren blir missvisande och bidrar till att en statistisk 

signifikans inte uppnås. Vidare skiljer sig SJs verksamhet från exempelvis detaljhandeln där 

många andra studier relaterade till kundengagemang har gjorts. SJ är på vissa sträckor det 

enda alternativet som finns till resande, vilket betyder att valet att nyttja SJs tjänster inte 

nödvändigtvis behöver vara ett aktivt val. Detta kan påverka huruvida kunderna 

överhuvudtaget är intresserade av att föra en dialog med företaget på sociala medier vilket 

hämnar utnyttjandet och där med kunskapen om dessa dialogmöjligheter som SJ erbjuder på 

sociala medier. Vivek, Beatty, Dalela och Morgan (2014, s. 407) beskriver i sina tre 

dimensioner av kundengagemang att kunderna måste ha en vilja att interagera med ett företag 

och positiva känslor gentemot interaktionen för att kundengagemang ska kunna skapas. En 

dialog mellan kund och företag kan därmed enbart skapas om kunden faktiskt vill det. Även 

om respondenterna aktivt har valt att besöka SJ på sociala medier så betyder det inte att 

kunden har fört en dialog med företaget. 

5.2 Skräddarsytt engagemang 

Hypotes 2 grundar sig i Cabiddu, De Carlo och Piccolis (2014, s. 186) teoretiska definition av 

skräddarsytt engagemang. En interaktion på sociala medier som är individanpassad och 

personlig antas vara positivt korrelerat med kundengagemang. Utifrån studien resultat kan ett 
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sådant samband bekräfta. Enligt Brodie, Hollebeek, Juric och Illics (2011, s, 253-254) 

teoretiska definition av kundengagemang så är värdet något som bestäms av mottagaren och 

därmed beroende av kundens perception. Kundengagemang kan därmed ses som något 

individuellt och som värderas på ett personligt plan. Om ett företag då väljer att interagera 

med sina kunder på en personlig nivå på sociala medier så skulle det främja 

kundengagemanget. Detta är något som uppsatsens studie tyder på. Vivek, Beatty, Dalela och 

Morgan (2014, s. 407) beskriver att om en kund har positiva känslor gentemot att interagera 

med företaget så kommer kundengagemang förstärkas. Om SJ väljer att individanpassa sin 

aktivitet på sociala medier så kommer även de positiva känslorna gentemot interaktionen att 

öka, och därmed även kundengagemanget. Detta stämmer överens med det samband som 

framgår i resultatet i denna studie. Likt ihållande engagemang överstiger signifikansen för 

skräddarsytt engagemang gränsvärdet något, närmare bestämt är signifikansen för 

skräddarsytt engagemang 5,6 %. Även om resultatet visar på ett samband som styrker hypotes 

2 kan den inte bekräftas i full utsträckning på grund av detta. Skräddarsytt engagemang är det 

användningsområden som påverkar kundengagemanget i minst utsträckning. Det bör dock 

påpekas att skräddarsytt engagemang och ihållande engagemang påverkar kundengagemanget 

i en snarlik utsträckning. För teorier gällande sociala mediers relation till kundengagemang 

betyder det att individanpassade responser till sina kunder på sociala medier är det sättet att 

använda sociala medier som genererar i minst kundengagemang. SJ borde utveckla sin 

strategi mot ett mer individanpassat innehåll på sociala medier för att på så sätt stärka 

kundengagemanget. 

5.3 Triggat engagemang 

Triggat engagemang har enligt den gjorda studien en positiv influens på kundengagemanget. 

Resultatet är signifikant på en 1 % -nivå vilket betyder att det går att generalisera till den 

totala populationen. Skräddarsytt engagemang betyder per definition att ett företag erbjuder 

en plattform där kunderna kan interagera med varandra och dela erfarenheter. Vivek, Beatty, 

Dalela och Morgan (2014) beskriver kundengagemang utifrån tre stycken dimensioner där en 

av dimensionerna är social anslutning, vilken menar att kundengagemang förstärks när kunder 

interagera med varandra och att andra kunder förbättrar synen på företaget och även 

interaktionen med företaget. Precis som teorier gällande sociala medier och kundengagemang 

visar studiens resultat att när kunderna delar åsikter och erfarenheter med varandra så har det 

en positiv inverkan på det totala kundengagemanget. Hypotes 3 kan därmed bekräftas. Triggat 

engagemang är, med god marginal, det användningsområde som påverkar kundengagemang i 
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störst utsträckning. Det betyder att i skapandet av kundengagemang är interaktionen kunderna 

sinsemellan viktigare än en fortgående dialog med företaget eller ett individanpassat innehåll. 

Då detta inte studerats tidigare blir det en ny insikt att interaktion mellan kunderna är den 

viktaste komponenten att inkludera i sin kundengagemangsstrategi på sociala medier. 

Studiens resultat innebär för SJ att om de vill stärka sitt kundengagemang på ett optimalt vis 

på sociala medier så ska de skapa möjligheter för kunderna att interagera med varandra. 

Genom att stimulera en ökad aktivitet mellan kunderna kan ett högre kundengagemang 

uppnås. Även om SJ i dagens läge tillhandahåller en plattform där kunderna kan 

kommunicera med varandra så betyder det inte att kunderna utnyttjar denna möjlighet på ett 

maximalt sätt. Genom att skapa incitament för större delaktighet och interaktion kunderna 

sinsemellan kan kundengagemanget stärkas. Detta kan ske genom att uppmana kunder att dela 

egna erfarenheter och åsikter i en bredare utsträckning, inte enbart fokusera på att själva svara 

på kunders frågor och tillhandahålla information själva på sociala medier. SJs uttalade strategi 

fokuserar huvudsakligen på interaktionen mellan företaget och kunden och inte på den 

interaktion som kan ske mellan kunder. SJs aktivitet på sociala medier skulle främjas om den 

utvecklades för att inkludera även dialog kunderna emellan via erfarenhet och åsiktsdelning. 

6. Slutsats 
I vilken utsträckning påverkar olika sätt att använda sociala medier kundengagemanget? 

Cabiddu, De Carlo och Piccoli (2014) har i deras studie fastslagit tre olika sätt ett företag kan 

använda sig av sociala medier för att påverka kundengagemanget. I denna studie analyseras 

om det finns en eventuell skillnad i påverkningsgraden som användningsområdena har på 

kundengagemang, detta för att se i vilken utsträckning de olika användningsområdena 

påverkar kundengagemanget. Studien ämnar att bidra med en djupare teori inom området 

sociala medier och dess relation till kundengagemang. Utifrån den insamlade data kan det 

fastslås att samtliga användningsområden har en positiv influens på kundengagemang, om än i 

en varierande utsträckning. Då Cabiddu, De Carlo och Piccolis (2014, s.176) studie gjordes i 

turismsektorn kan det fastslås att dessa tre användningsområden är positivt korrelerade med 

kundengagemang inom en annan bransch, närmare bestämt transportbranschen. Ihållande- och 

skräddarsytt engagemang påverkar kundengagemanget i en snarlik utsträckning. Det betyder 

att om ett företag väljer att använda sociala medier för att skapa en fortgående dialog med sina 

kunder samt individanpassar interaktionen på sociala medier så främjar det 

kundengagemanget. Ett av studiens främsta resultat är att det är triggat engagemang som 
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påverkar kundengagemanget i störst utsträckning. Det betyder att av alla dessa tre 

användningsområden är det möjligheterna för kunderna att interagera med andra kunder på 

sociala medier som främst stärker kundengagemanget.  

Om SJ vill anpassa sin verksamhet på sociala medier för att främja kundengagemanget så 

mycket som möjligt är detta resultat viktigt att ha i åtanke. Då företaget enligt deras sociala 

medier-strategi främst använder sociala medier för att själva föra en dialog med sina kunder 

blir det viktigt att implementera denna aspekt i deras strategi. Genom att skapa incitament för 

kunderna att kommunicera med varandra och erbjuda en plattform där kundernas erfarenheter 

kan delas med andra kunder stärks företagets kundengagemang. Det bör även poängteras att 

eftersom alla användningsområden har en positiv inverkan på kundengagemanget främjar 

både en individanpassad och fortgående dialog även kundengagemanget. Men om SJ vill 

påverka kundengagemanget i störst utsträckning ska störst fokus läggas på triggat 

engagemang. 

 6.1 Begränsningar och framtida forskning 

Då denna studie genomfördes under en begränsad tidsperiod fanns det inte utrymme att under 

en längre tid bearbeta enkäten genom att pröva den vid ett flertal tillfällen. Frågorna kopplade 

till de oberoende variablerna utarbetades från teorin och utformades på ett sådant sätt att 

reliabilitet såväl som validitet skulle uppnås. Om frågorna även prövats mot respondenter i 

förväg hade en eventuell omformulering kunnat stärka enkätens validitet. Vidare saknades 

åtkomst till en databas där samtliga respondenter som besökt SJ på sociala medier. Om en 

sådan funnits hade en större andel av enkätsvaren kunnat användas i beräkningarna. Om fler 

respondenter dessutom hade varit i kontakt med SJ på sociala medier skulle det kunna bidragit 

till en starkare signifikans för de oberoende variablerna, i synnerhet ihållande engagemang. 

Detta då respondenterna hade haft en klarare uppfattning om SJs tillgänglighet på sociala 

medier.  

Vidare studier inom dessa områden behövs då det är ett relativt nytt forskningsområde. Ett 

intressant område att analysera är hur olika typer av interaktion påverkar kundengagemanget. 

Det vill säga om det finns någon diskrepans mellan kunderna som enbart besökt ett företags 

sociala medier och de kunder som också har kommunicerat på sidan. Resultatet i denna 

uppsats indikerar på att en ökad kommunikation kunder emellan påverkar kundengagemanget 

i högst utsträckning. Mot bakgrund av detta vore det intressant att undersöka vilka metoder ett 

företag kan använda för att skapa incitament till interaktion kunderna emellan.  
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8. Bilagor 

8.1 Enkät 

1. Kön? 

Svarsalternativ: Kvinna/Man 

2. Hur ofta reser du med SJ?  

Svarsalternativ: Sällan 1-7 Ofta 

3. Har du besökt SJ på sociala medier?  

Svarsalternativ: Ja/Nej 

4. Jag tycker det är enkelt att få kontakt med SJ på sociala medier?  

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

5. Jag tycker att det är enkelt att få kontakt med SJ på sociala medier? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

6. Jag tar ofta del av information om SJ på sociala medier?  

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

7. Jag tycker SJ är tillgänglig på sociala medier? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

8. Jag tycker SJs aktivitet på sociala medier passar mig som kund? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

9. Jag tycker att SJs svar till kunder är personliga? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

10. Jag tycker att SJs inlägg är personligt anpassande? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 
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11. Jag tycker att SJs aktivitet på sociala medier är tillfredställande? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

12. Jag har tagit del av andra kunders åsikter på SJs sociala medier? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

13. Jag har kommunicerat med andra kunder på SJs sociala medier? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

14. Jag har läst om en annan kunds positiva erfarenhet av SJ på sociala medier? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

15. Jag tycker att SJs sociala medier är en bra plattform att dela erfarenheter med andra 

kunder? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

16. Jag skulle vilja veta mer om SJ? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

17. Jag tycker att händelser relaterade till SJ är intressanta? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

19. Jag tycker det är kul att lära mig mer om SJ? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

20. Jag håller mig uppdaterad om SJ?  

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

21. Allt relaterat till SJ intresserar mig? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

22. Jag gillar att resa med SJ? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 
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23. Jag bryr mig om hur det går för SJ? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

24. Jag tycker SJ erbjuder en bra tjänst? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

25. Jag tycker SJ är ett bra företag? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

26. Jag talar gott om SJ till mina vänner? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

27. Det är roligt att dela erfarenheter relaterade till SJ med andra? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

28. Det är roligare att resa med SJ ihop med andra? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

29. Andra kunder påverkar min upplevelse av SJ till det positiva? 

Svarsalternativ: Stämmer inte alls 1-7 Stämmer helt 

 

 


