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Sammanfattning 
Sociala medier får allt större betydelse i människors vardag. Sociala medier har gått från 
att vara en medietjänst till att vara en del av infrastrukturen för kommunikation på 
internet. Sociala medier har därför en större roll i ett företags kommunikation med kunder. 
Det bemötande som kunder får när de kommunicerar med företag i servicemötet har stor 
betydelse för deras uppfattning av företaget. Vid kritiska incidenter är servicemötet extra 
viktigt då en kritisk incident kan ha stor påverkan på hur en kund i slutändandan uppfattar 
en tjänst. Servicemötets utgång kan således också ha betydelse för relationen mellan 
kunden och företaget. Traditionellt sett har servicemötet skett i ett fysiskt möte mellan 
kunden och företaget i det sammanhang där tjänsten konsumeras. Detta har däremot 
förändrats och servicemötet på sociala medier kan idag ske i ett offentligt forum där alla 
kan se hur företag agerar mot sina kunder.  
 
Syftet med denna studie är att visa vilken betydelse det öppna servicemötet på sociala 
medier har för kunden. Vi vill skapa en förståelse för mötet på sociala medier och hur 
kunden uppfattar relationen med företaget vid kritiska incidenter. För att undersöka detta 
har vi genomfört åtta kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har haft sin grund i teorier om 
kundrelationer, servicemötet och kritiska incidenter. Vi har utgått från en kritisk incident 
i snabbmatsindustrin och undersökt hur våra respondenter uppfattar det öppna 
servicemötet och vilken betydelse detta har för relationen.  
 
Resultaten visar att det öppna servicemötet kan ha betydelse för de faktorer som påverkar 
kundrelationen. De aspekter som gör det öppna servicemötet speciellt jämfört med andra 
servicemöten gör det också till en utmaning för företag att hantera kritiska incidenter på 
sociala medier. Offentligheten som det öppna servicemötet influeras av gör att 
servicemötet tar plats på en scen där allmänheten kan se hur företaget agerar. Företaget 
blir hämmat i sitt agerande då de hela tiden måste förhålla sina svar till att 
kommunikationen är offentlig. Detta gör att kommunikationen från företaget i det öppna 
servicemötet blir återhållsam och diplomatisk utan att erbjuda kunden någon egentlig 
service vilket gör att kunderna känner sig mindre värderade av företaget. Den nya scenen 
där det öppna servicemötet utspelar sig innebär ett nytt manus där personalens roll handlar 
om att hantera kundens förväntningar och guida hen vidare för att få hjälp. Slutligen kan 
vi också se att andra kunder på sociala medier har betydelse för kundens uppfattning av 
servicemötet vilket förstärker det unika med det öppna servicemötet. 
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Idag använder 1 230 000 000 människor Facebook (Facebook, 2017) dagligen, 313 000 
000 människor använder varje månad Twitter (Twitter, 2017) och mer än 400 000 000 
människor använder dagligen Instagram (Instagram, 2017). Sociala medier är idag ett 
ständigt närvarande inslag i många människors vardag. Enligt Davidsson (2016, s. 7) 
använder 77 % av svenskarna sociala medier och nästan 3 av 5 använder sociala medier 
dagligen. Davidsson (2016) utvecklar det med att säga att: 
 
“Facebook har gått från att vara en social medietjänst till att vara mer eller mindre ett 
måste, en del av infrastrukturen för kommunikation på nätet” - Pamela Davidsson. 
(Internetstiftelsen i Sverige, 2016) 
 
Av ovanstående kan vi konstatera att sociala medier har en betydande ställning i dagens 
samhälle. Ramanathan et al. (2017, s. 105) menar också att på grund av att sociala medier 
är en del i många människors liv så har kunders beteende också förändrats. Malthouse et 
al. (2013, s. 270) förklarar att kunden på sociala medier inte längre än begränsad till en 
passiv roll. Även Trainor (2012, s. 317) är inne på denna linje och konstaterar att kunder 
idag är mer aktiva i form av att de nu deltar i skapandet och delandet av innehåll. Detta 
innebär att de skapar och delar videor, bilder och berättelser (Lenhart et al., 2010, s. 23). 
Eftersom att kunder inte är passiva på samma sätt längre och kan dela med sig av 
information på ett annat sätt så är det viktigt för företag att skapa en djupare förståelse för 
kunden för att kunna möta hens förväntningar. I takt med detta så kan vi också se att deras 
förväntningar på företaget har förändrats. Kunder förväntar sig idag att företag ska 
kommunicera och lyssna mer på dem än vad de gjorde förut (Karjaluoto et al., 2015, s. 
703). Vi kan se att sociala medier karaktäriseras av en öppenhet där alla kan se vad 
individen delar med sig av vilket också innebär att kundens agerande på dessa plattformar 
kan få en stor spridning. Till exempel så menar Balaji et al. (2015, s. 633) att en kund kan 
snabbt på sociala medier göra ett klagomål publikt, vilket kan skapa stora problem för det 
företag som levererat en tjänst. Detta visar på att kunden har fått en starkare ställning tack 
vare sociala medier och att den nya roll som de har också gör att företag måste förhålla 
sig på ett annat sätt till kunder idag. För att företaget ska kunna agera på ett framgångsrikt 
sätt i förhållande till kunden på sociala medier så sätter det också krav på att företag ska 
förstå kundens nya roll.  
 
Med den nya roll kunder har och sociala mediers öppna karaktär i åtanke så visar det på 
vikten av att företag kan hantera kunder på ett bra sätt på sociala medier. Trainor (2012, 
s. 329) menar att sociala medier erbjuder en högre grad av interaktion med kunderna och 
att detta kan ha betydelse för hur ett företag presterar. Diffley & McCole (2015, s. 592) 
konstaterar också att interaktionen med kunder på sociala medier ger företaget en bättre 
bild av sina kunder och deras förväntningar. Sociala medier erbjuder alltså verktyg för att 
företaget ska kunna tillmötesgå kundens förväntningar. Vidare menar Trainor (2014, s. 
1206) också att de företag som använder sig av sociala medier som en resurs kan influera 
sina kundrelationer positivt. Det går med andra ord att säga att företag som är aktiva på 
sociala medier idag kan och bör använda kanalen för att vårda relationen med sina kunder. 
Vi kan se att även företagets roll har förändrats sedan sociala mediers intåg i människors 
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liv, då kunderna idag efterfrågar en ökad kommunikation med företaget och att de nu 
måste anpassa sig efter detta. Detta visar också på vikten av att företag förstår hur de ska 
agera för att främja relationen till kunden. Då både kundens och företagets roll förändrats 
så får det naturligt också följder för relationen mellan dessa två, vilket Trainor (2012, s. 
317) också framhåller då han konstaterar att sociala mediers och teknikens utveckling har 
förändrat relationen mellan företag och kunder. För att skapa en förståelse för hur sociala 
medier har förändrat relationen mellan kund och företag så måste vi först ge en inblick i 
hur relationen mellan kund och företag byggs.  
 
De senaste 35 åren har kundrelationen blivit mer och mer viktig i företags marknadsföring 
och idag är det en central del av marknadsföringen. Gummesson (2017, s. 16) konstaterar 
att relationer idag utgör en av grundpelarna i marknadsföring. Kundrelationer är med 
detta i åtanke en viktig del i hur företag konkurrerar idag. Vi kan urskilja tre viktiga 
komponenter för kundrelationen i forskningen, förtroende (Morgan & Hunt, 1994, s. 20; 
Bauer et al., 2012, s. 155; Hennig-Thurau & Klee, 1997, s. 752; Vesel & Zabkar, 2010, 
s. 1336), engagemang (Morgan & Hunt, 1994, s. 20; Bauer et al., 2012, s. 155; Hennig-
Thurau & Klee, 1997, s. 752; Vesel & Zabkar, 2010, s. 1336) samt tillfredställelse (Bauer 
et al., 2002, s. 155; Palmatier et al., 2006, s. 139). Den första komponenten, tillit, 
definieras av Moorman et al. (1997, s. 315) som viljan att lita på en partner man gör 
utbyten med. Den andra komponenten, engagemang definieras av Hennig-Thurau & Klee 
(1997, s. 752) som en kunds långsiktiga inställning till relationen med företaget, baserat 
på både ett emotionellt band och övertygelsen av att hen kommer att tjäna mer på att 
stanna kvar i förhållandet än att avsluta det. Slutligen menar Palmatier et al. (2006, s. 139) 
att tillfredsställelse reflekterar hur nöjd en kund är med sin relation till företaget. Av 
ovanstående kan vi konstatera att dessa faktorer, förtroende, engagemang och 
tillfredsställelse har en betydelse för relationen mellan kund och företag. Dessa tre uttryck 
är således någonting som är viktigt att ta hänsyn till när man studerar hur kunder upplever 
relationen med företaget och är därför viktiga för vår studie.  
 
För att skapa en förståelse för hur dessa faktorer har en betydelse för relationen på sociala 
medier så faller det sig naturligt för oss att göra det genom ett servicemöte. Detta eftersom 
flera forskare lyfter fram att kunderna använder servicemötet på sociala medier för att 
kommunicera med företag (Bacile et al., 2014, s. 34; Balaji et al., 2015, s. 633; 
Ramanathan et al., 2017, s. 108). Solomon et al. (1985, s.100) beskriver servicemötet som 
interaktionen mellan en kund och en säljare i det sammanhang där tjänsten konsumeras. 
Då det är i servicemötet som kunden är i kontakt med företaget så utgår vi från att det är 
där som sociala mediers betydelse kan studeras. Då denna studie undersöker hur kunder 
upplever ett virtuellt servicemöte på sociala medier stämmer dock Shostacks (1985, 
refererad av Bitner, 1990, s. 71) definition på servicemötet bättre vilken säger att 
servicemötet inte måste ske ansikte mot ansikte utan att det också kan ske utan någon 
direkt mänsklig kontakt. Bacile et al. (2014 s. 34) lyfter fram att kunder idag använder 
sociala medier till att möta och kommunicera med företag samt både för att söka hjälp 
och framföra klagomål. Författarna utvecklar detta och lyfter fram att dessa virtuella 
servicemöten kan skapa både positiv och negativ kommunikation på ett ställe som 
företaget äger. Kunder har idag möjlighet att påverka hur kommunikationen ser ut på en 
plattform som företaget använder för att kommunicera med sina kunder, i form av att 
själva göra inlägg eller kommentera inlägg på facebooksidan. Detta kan sprida negativ 
publicitet till företaget om de inte klarar av att hantera inlägg från negativa kunder på ett 
bra sätt. Det faktum att kunder själva kan skapa kommunikationstrådar med företaget på 
sociala medier ser vi som en stor utmaning för företag eftersom att det gjort att 
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servicemötet förändrats från att tidigare vara privat till att idag på sociala medier vara ett 
öppet servicemöte där vem som helst kan se kommunikationen och påverkas av den.  
 
Även Bacile et al. (2014, s. 34) lyfter fram utvecklingen av sociala teknologier som en 
utmaning och utveckling av ett företags sätt att kommunicera med kunder då sociala 
medier idag också fungerar som en plattform för servicerelaterad kommunikation. Detta 
kan skapa positiva eller negativa signaler både till den enskilda kunden men också till alla 
andra kunder som ser kommunikationen. Bacile et al. (2014, s. 47) menar att företag 
behöver personal på sociala medier som är kunniga inom marknadskommunikation och 
kan hantera kundklagomål i denna kontext. Gretry et al. (2017, s. 78) lyfter fram 
kommunikationen på sociala medier som speciell då den liknar ett vanligt samtal mer än 
traditionell marknadsföringskommunikation. På sociala medier menar författarna att det 
handlar om en tvåvägskommunikation där både kund och företag får komma till tals och 
svaren från företaget måste vara anpassat till vad kunden tidigare har sagt. Bacile et al. 
(2014, s. 47) säger att personalen som hanterar sociala medier måste vara så pass kunniga 
att de kan lösa kundernas problem för att visa att företaget bryr sig om sina kunder. Detta 
pekar ut en intressant problematik som finns i det öppna servicemötet på sociala medier. 
Andra kunder kan se varandras inlägg på företags sociala medier och de kan också se hur 
företaget svarar på dessa olika inlägg. Vi ser detta som en utmaning för företaget och en 
intressant del av servicemötet på sociala medier. Företaget behöver på något sätt erbjuda 
den enskilda kunden den service hen efterfrågar men samtidigt förhålla sig till att alla 
andra kunder ser vilken service och vilka åtgärder som vidtas, då det skapar förväntningar 
hos de andra kunderna inför framtida servicemöten. Detta visar på en skillnad jämfört 
med hur servicemötet såg ut tidigare, då servicemötet endast utspelade sig mellan en kund 
och ett företag utan att andra kunder kunde se hur företaget agerar. Bacile et al. (2014, s. 
48) efterfrågar också forskning som undersöker hur företag ska bete sig på sociala medier 
när man hanterar problematiska kunder. Detta understryker behovet av denna studie då 
vi ämnar undersöka hur företagets hantering av kunders problem på sociala medier kan 
ha betydelse för relationen.  
 
Ytterligare en intressant aspekt av servicemötet på sociala medier är att all 
kommunikation sker genom skriftlig text, vilket också innebär att texten ligger kvar så att 
andra kunder kan se vad företaget har svarat mycket senare än när själva servicemötet 
faktiskt ägt rum. Enligt Gretry et al. (2017, s. 78) så skiljer sig kommunikation på sociala 
medier från annan skriftlig kommunikation då den på sociala medier behöver vara 
anpassad till tidigare meddelanden från enskilda kunder. Raciti & Dagger (2010, s. 106) 
visar också att den skriftliga kommunikationen har betydelse för relationen och att den 
kan stärkas om kommunikationen fungerar bra. Detta visar på ett intressant dilemma i det 
öppna servicemötet på sociala medier då företaget vill hantera den enskilda kunden som 
hör av sig på bästa möjliga sätt, men samtidigt måste ta hänsyn till att andra kunder 
observerar kommunikationen. Det är därför av intresse att se vad som händer med 
företagets kommunikation i en kontext där alla kan se vad som har skrivits, även långt 
efter att det faktiska servicemötet är avslutat. Vi ser en intressant skillnad från denna 
kommunikation och exempelvis mailkommunikation där företagets svar visserligen kan 
granskas i efterhand men de finns inte kvar för allmän beskådning. I det öppna 
servicemötet så kan kunderna när som helst gå in och läsa hur företag har betett sig i en 
uppsjö av olika kommunikationstrådar vilket innebär att det öppna servicemötet kan ha 
betydelse för andra kunder utöver den som kommunikationen var riktad mot från början.  
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Servicemötet är där kunden interagerar med företaget i anslutning till 
tjänstekonsumtionen (Solomon et al., 1985, s.100). Denna studie studerar inte 
servicemötet under själva konsumtionen utan istället servicemötet i anslutning till mötet 
när kunden upplever ett problem. Då detta servicemötet kan ha stor betydelse för hur 
kunden i slutändan upplever tjänsten så kan det ha stor inverkan på de faktorer som 
påverkar kundens relation till företaget. Enskilda incidenter som har extra stor inverkan 
på kunden upplevelse kallas för kritiska incidenter. Bitner et al. (1990, s. 73) beskriver en 
kritisk incident som en händelse som signifikativt bidrar eller förringar det övergripande 
syftet med en aktivitet. Exempelvis kan detta vara i en servicekontext där en interaktion 
mellan kund och servicepersonal gör att kunden blir särskilt nöjd eller missnöjd. Detta 
visar att kritiska incidenter i servicemötet kan ha en stor betydelse för företagets fortsatta 
relation med kunden. Detta är dock inget som tidigare forskning lagt stor vikt vid. Dwyer 
et al. (1987, s. 12) och Grönroos (2004, s. 101) förklarar båda relationen mellan kund och 
företag som något som sker över tid genom återkommande utbyten. Frågan är då vad som 
händer när en negativ kritisk incident som har en stor inverkan på kundens upplevelse 
inträffar. Hur kommer kunden uppleva detta i förhållande till den fortsatta relationen med 
företaget? Detta är ett perspektiv som tidigare studier inom området inte tagit hänsyn till 
och således därför intressant för oss att fokusera på. Tidigare studier har främst fokuserat 
på hur kunder upplever enskilda incidenter i olika kontexter utan att ta hänsyn till vilken 
betydelse dessa kan ha för relationen mellan kund och företag. Vi kan således se att det 
finns ett behov att utforska detta perspektiv vilket leder oss fram till vår frågeställning.  

1.2 Frågeställning 
Hur upplever kunden kritiska incidenter på sociala medier och vilken betydelse kan denna 
upplevelse ha för relationen till företaget? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med en förståelse för vilka aspekter av servicemötet på 
sociala medier som kan ha betydelse för kundrelationen. Studien ska också bidra med 
praktiska rekommendationer för hur företag kan agera vid kritiska incidenter på sociala 
medier för att bibehålla kundrelationen. 

1.4 Avgränsning 
Det största sociala nätverket bland svenska internetanvändare är Facebook och 71 % av 
internetanvändarna i Sverige är på Facebook (Davidsson, 2016, s. 12). I och med att 
Facebook är det största sociala nätverket i Sverige har vi också valt att avgränsa denna 
studie till Facebook. Anledningen till valet av avgränsning grundar sig i att olika sociala 
nätverk skiljer sig åt vi hur de fungerar vilket gör det problematiskt att i samma studie 
studera flera olika nätverk.  
 
Ytterligare en avgränsning som vi valt att göra inom Facebook är att endast studera den 
öppna kommunikationen på Facebook. Med den öppna kommunikationen menar vi den 
kommunikationen som alla som är inne på Facebook kan se. Privata meddelanden mellan 
företag och kunden har vi valt att bortse från. Anledningen till detta är den stora skillnaden 
som vi ser när det kommer till Facebook jämfört med andra digitala servicemöten är den 
öppna kommunikationen där alla kunder kan se vad andra kunder får för svar men också 
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själva kommunicera sinsemellan. Denna egenskap särskiljer sociala medier och Facebook 
som kommunikationsplattform och av den anledningen vill vi se vad detta särdrag har för 
betydelse.  
 
Det finns givetvis en uppsjö av olika branscher och företag där Facebook är relevant att 
titta på. Då vi inte har möjligheten att studera alla branscher har vi valt att avgränsa oss 
till restaurangbranschen, mer specifikt snabbmatsrestauranger. Anledningen till detta är 
att vi har sett att många kunder är aktiva och skriver inlägg på dessa facebooksidor och 
att stora restaurangkedjor som exempelvis McDonalds, Max och Burger King är aktiva 
och svarar kunder på dessa sidor (Appendix 2). Vi har dessutom gjort antagandet att de 
flesta människor kan relatera till snabbmat och snabbmatsrestauranger vilket underlätta 
vid datainsamlingen.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

I detta kapitel redogör vi för de vetenskapliga val vi gjort i denna studie samt diskuterar 
dess för- och nackdelar. Vi kommer att presentera den förförståelse vi haft om ämnet i 
fråga samt varför vi valt ämnet. Vidare kommer vi också att presentera de vetenskapliga 
utgångspunkterna verklighetssyn, vetenskapligt förhållningssätt, angreppssätt, studiens 
perspektiv, litteratursökning, källkritik och metodval. 

2.1 Förförståelse 
Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 25) så är människan inte född med ett förhållningssätt 
till världen. Det är viktigt att ta hänsyn till forskarens erfarenheter då dessa påverkar 
forskarens kunskapssyn. Den miljö som man är uppvuxen i och den mån som forskare 
har praktiskt erfarenhet från näringslivet har betydelse för forskarens syn på kunskap och 
problemformuleringen (Johansson-Lindfors, 1993, s. 26). Vår förståelse präglar alltså hur 
vi ser på saker och ting och det är viktigt för både läsaren och för oss att förförståelsen 
lyfts fram då denna påverkar hur vi tolkar det vi studerar. För läsaren är denna insikt extra 
viktig då vår förförståelse kan ge hen en insikt i varför vi gjort de val vi har gjort och 
skapa en förståelse för de analyser och slutsatser vi drar. Enligt Johansson-Lindfors 
(1993, s. 76) så finns det tre typer av förförståelse att ta hänsyn till. Dessa är allmänna 
förförståelsen, teoretiska förförståelsen och forskarens kunskapssyn. Vår kunskapssyn 
kommer förklaras längre fram i detta kapitel av studien.  
 
Vår teoretiska förförståelse grundar sig i vår utbildning. Vi läser båda den åttonde 
terminen vid Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management. 
Inriktningen på utbildningen har gett oss en djup förkunskap inom marknadsföring och 
ledarskap. Många av de kurser vi har läst under utbildningen utgår från kundens 
upplevelse. Vi har till exempel läst kurser som beteendevetenskap, kundbeteende, 
tjänstedesign och tjänstemarknadsföring som alla på något sätt utgår från kundens 
upplevelse. Sammanfattningsvis har vi båda en bred och allmän grundkunskap inom 
ämnesområdet inför studien. Vår teoretiska förförståelse har en betydelse för hur vi ser 
på vårt problem och de slutsatser som vi kommer fram till. Då den teoretiska 
förförståelsen ser ungefär likadan ut för oss båda kan detta ses som en potentiell svaghet. 
Det kan innebära att de tolkningar och resonemang vi kommer fram till är väldigt lika 
varandra och att andra perspektiv som inte innefattas i vår förförståelse inte tas hänsyn 
till. Studien behandlar också de ämnen som vi har en förkunskap inom, vilket innebär att 
vår förståelse och den teoretiska grunden i studien liknar varandra. Det innebär att vår 
förförståelse inte kan fungera som en motpol mot den teoretiska referensramen vilket 
ytterligare begränsar vår möjlighet att ta hänsyn till andra perspektiv. Å andra sidan så 
kan också vår gemensamma förkunskap bidra till att de resonemang vi kommer fram till 
kan analyseras på ett djupare plan. Våra förkunskaper tillsammans med 
litteraturgenomgången ger oss en bred kunskapsbas inom området vilket också gör att vi 
kan analysera och tolka våra resultat utifrån de viktigaste perspektiven inom 
ämnesområdet.  
 
Vår allmänna förförståelse grundar sig mycket i vår arbetslivserfarenhet. Vi har båda 
erfarenheter från tjänstesektorn där vi arbetar med kundtjänst i olika former. Detta har 
gett oss en praktisk erfarenhet av servicemötet och hur detta fungerar vilket bidragit till 
att utveckla vår syn av servicemötet. Vi har också i olika situationer kommit i kontakt 



	 7	

med företag på sociala medier vilket bidragit till en förståelse för hur servicemötet ser ut 
i just denna kontext. Detta förenklar också vårt arbete då det givit oss en förståelse för 
hur verkligheten såg ut innan vi påbörjade studien. En risk med vår förkunskap om det vi 
studerar är att vi på förhand har en åsikt om hur servicemötet på Facebook bör vara. Detta 
har vi genomgående förhållit oss till i studien och strävat efter att hålla oss objektiva mot 
det vi studerar men det är viktigt för läsaren att veta är vår förkunskap kan ha betydelse 
för de resultat vi lyfter fram.  

2.2 Val av ämne 
Valet av ämnet för denna studie grundar sig i våra egna erfarenheter och vår förförståelse. 
Då vi båda har läst samma program och inriktning och därmed har samma studieintressen 
så föll det sig naturligt att ämnesvalet också skulle vara tydligt sammanlänkat med vår 
utbildning. I och med att inriktningen på studien i mångt och mycket handlar om hur 
företag konkurrerar genom att sätta kunden i fokus så var detta också något vi ville göra 
i denna studie. Anledningen till att valet av kontext blev sociala medier och Facebook 
grundar sig i egna erfarenheter där vi varit i kontakt och sett hur företag har agerat på 
Facebook och funnit det som en intressant arena att utgå från då sociala medier erbjuder 
ett servicemöte som innehåller element som inte finns på andra sätt. Det är också en 
plattform som vi upplever blir mer och mer relevant för företag att verka på och därför 
ser vi också relevansen med att undersöka hur företag bör använda Facebook på ett så bra 
sätt som möjligt för att konkurrera. Ett av våra personliga syften med studien är att göra 
oss konkurrenskraftiga för arbetsmarknaden efter avslutade studier vilket vi hoppas göra 
med hjälp av denna studie.  

2.3 Verklighetssyn 
Saunders et al. (2012, s. 128) menar att den verklighetssyn forskare väljer förklarar hur 
de ser på och förklarar verkligheten. Författarna menar att hela studien påverkas av det 
val forskarna gör. Därför att det också viktigt att de val vi har gjort motiveras för läsaren 
så att hen kan förstå hur vi har tänkt. Ontologi berör verklighetens natur och vilka 
antagande forskaren gör om hur verkligheten fungerar (Saunders et al., 2012, s. 130). Det 
finns inget perspektiv som passar bättre än ett annat utan det val som görs beror på 
forskningsfrågan som forskaren ämnar svara på (Saunders et al., 2012, s. 129). Bryman 
(2011, s. 39) menar att genomförandet av forskningen kommer att påverkas av forskarens 
ontologiska antaganden. Det är med andra ord viktigt att vi som forskare väljer en syn 
som är passande för det vi ämnar studera.  
 
Saunders et al. (2012, s. 130) lyfter fram två ontologiska utgångspunkter vilka är 
objektivism och subjektivism. Subjektivism förknippas ofta med konstruktionism 
(Saunders et al., 2012, s. 132), vilket förklaras närmare nedan. Bryman (2011, s. 36-37) 
menar att en jämförelse mellan dessa två motpoler är ett bra sätt att förklara 
verklighetssynen. Objektivism förklaras av Bryman (2011, s. 36) som att verkligheten 
och sociala händelser skapas oberoende av individen. Saunders et al. (2012, s. 131) 
resonerar liknande då de förklarar objektivism som att sociala enheter skapas oberoende 
av sociala aktörer. De lyfter fram att en chefs beteende, förklarat genom objektivismen 
beror på chefens arbetsbeskrivning snarare än den individ som är chef och att alla chefer 
därför beter sig på liknande sätt i samma position. I denna studie så strävar vi efter att 
skapa en förståelse för respondenternas upplevda verklighet i servicemötet på sociala 
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medier. Ett objektivistiskt synsätt skulle för denna studie innebära att det går att förklara 
upplevelsen av servicemötet på sociala medier är liknande sätt oavsett vilken person det 
är som upplevt servicemötet. Detta menar vi inte är passande då vi inte ser verkligheten 
som absolut i denna studie, vi menar att den kan påverkas av de personer som upplever 
servicemötet. Med detta i åtanke så skulle ett objektivistiskt synsätt inte heller vara 
passande för denna studie. Konstruktionismen förklaras som det motsatta och innebär att 
man ser verkligheten som skapad av de sociala individer som agerar i verkligheten 
(Bryman, 2011, s. 37). Vidare innebär det att verkligheten inte bara skapas utifrån 
aktörerna i den, utan att den också är i ständig förändring beroende på individerna i den. 
Saunders et al. (2012, s. 132) menar att i konstruktionismen så skapar sociala aktörer 
verkligheten de agerar i och att olika individer lägger olika betydelse vid olika saker. 
Fortsatt menar de att forskarens roll i ett konstruktionistiskt synsätt är att tolka individens 
subjektiva verklighet. Eftersom att vi i denna studie strävar efter att skapa en förståelse 
för individens upplevda verklighet och därigenom lyssnar till och tolkar respondenternas 
egen upplevelse så menar vi att ett konstruktionistiskt synsätt faller sig naturligt. Bryman 
(2011, s. 38) konstaterar också att konstruktionism handlar om att forskaren ska ta i 
beaktning att den sociala verkligheten är något som individen hela tiden skapar. Då vi 
strävar efter att skapa en förståelse för hur respondenterna upplever verkligheten så kräver 
det att vi ser dem som medskapare av deras verklighet och det understryker också vikten 
av att vi tolkar deras svar för att förstå hur de format sin verklighet. Med detta i åtanke 
samt att vårt syfte och frågeställning relaterar till kundens subjektiva upplevelse så är 
konstruktionismen den mest passande verklighetssynen. Detta val stämmer överens med 
Saunders et al. (2012, s. 132) som förklarar att ett konstruktionistiskt synsätt innebär att 
forskarens roll är att tolka individens subjektiva verklighet. Forskaren kan därför inte ha 
en absolut bild av verkligheten utan måste ta hänsyn till att individers olika tolkningar 
och kommer sannolikt också påverka deras beteende. Med detta i åtanke är 
konstruktionismen det sättet vi valt att se på verkligheten för att kunna besvara studiens 
syfte.  

2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 
Epistemologi förklaras som vad som betraktas som acceptabel kunskap inom ett område 
(Bryman, 2011, s. 29; Saunders et al., 2012, s. 132). Det finns två huvudsakliga 
förhållningssätt till kunskap och dessa är positivism (Bryman, 2011, s. 30) samt 
interpretativism (Saunders et al., 2012, s. 137). I denna studie har vi valt att utgå från ett 
interpretativistiskt synsätt. Ett interpretivistiskt förhållningssätt grundar sig i en förståelse 
för och tolkning av kunskap (Bryman, 2011, s. 32). Författaren menar att forskaren måste 
ta hänsyn till skillnader mellan individer och därför måste anta ett tolkande perspektiv av 
kunskap för att kunna förstå dessa skillnader. Positivismen å andra sidan står för en 
naturvetenskaplig syn på kunskap där bara sådant som går att observera och samla in 
betraktas som kunskap (Bryman, 2011, s. 30) och där forskningen ska ske på ett objektivt, 
värderingsfritt sätt (Saunders et al., 2012, s. 134). Detta är inte passande för vår studie då 
vi genomgående har tolkat och värderat respondenternas upplevelse. Eftersom studiens 
frågeställning och syfte ämnar förstå hur servicemötet på Facebook upplevs snarare än 
att förklara det så är det därför är det viktigt för oss att kunna förhålla oss subjektiva till 
respondenternas svar för att kunna tolka svaren. Därav argumenterar vi också för ett 
interpretativistiskt synsätt. Saunders et al. (2012, s. 137) menar också att ett 
interpretativistiskt synsätt är passande för studier inom företagsekonomi och 
marknadsföring. Detta då området är komplext och unikt och det som händer beror på 
omständigheterna och individerna som upplever det. Ett synsätt inom interpretativismen 
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är Hermeneutiken. Hermeneutiken innebär att forskaren ska analysera, tolka och få fram 
meningen med något utifrån det perspektiv som upphovsmannen har haft (Bryman & 
Bell, 2013, s. 567). Vi har valt att anta ett hermeneutiskt förhållningssätt då vi syftar till 
att skapa en förståelse för varför människor upplever saker som de gör. Den 
hermeneutiska kunskapssynen innebär att vi kan utgå från respondentens perspektiv och 
göra en värdering i hur hen har upplevt servicemötet istället för att vara tvungen att 
förhålla oss objektiva till individen.  

2.5 Angreppssätt 
När det kommer till kopplingen mellan verkligheten och teorin så finns det två 
huvudsakliga angreppssätt. Det första och vanligaste angreppssättet som Bryman (2011, 
s. 26) lyfter fram är en deduktiv forskningsansats där forskaren utgår från befintlig 
teoretisk kunskap inom ett område och härleder hypoteser som sedan testas i verkligheten. 
Ett deduktivt angreppssätt innebär att befintlig teori har en central roll och används som 
en grund för det som undersöks i forskningen (Saunders et al., 2012, s. 145). Det andra 
angreppssättet är en induktiv forskningsansats. Detta innebär att man som forskare 
angriper forskningen från det motsatta hållet, det vill säga att man utgår från verkligheten 
och studerar den och genom den data som samlas in så analyserar forskaren verkligheten 
med hjälp av befintlig teori för att skapa en förståelse för det man studerar (Saunders et 
al., 2012, s. 146). Författarna menar att ett induktivt angreppssätt normalt passar bättre 
med en kvalitativ forskningsmetod då forskaren ämnar förstå ett socialt fenomen. Det 
induktiva angreppssättet öppnar för tolkningar och förståelse medan ett deduktivt 
angreppssätt har en tendens att göra det svårt för forskaren att göra tolkningar av det som 
studeras.  
 
Vår studie syftar till att skapa en förståelse för hur kritiska incidenter uppfattas av 
kunderna i en ny kontext. Innan studien genomfördes hade vi ingen förståelse över vilka 
aspekter på sociala medier och Facebook som har betydelse för kundens upplevelse. Med 
det i åtanke så är ett induktivt angreppssätt det som låter mest passande då Saunders et 
al., (2012, s. 145) menar att en induktiv forskningsansats innebär att man skapar en 
förståelse för det som studeras. Det är dock viktigt att påpeka att det finns en uppsjö av 
forskning inom området som studerat servicemötet och kritiska incidenter i andra 
kontexter som det inte går att bortse från. Detta var viktigt för oss att ta hänsyn till då det 
i dessa teorier sannolikt finns inslag som är överförbara till Facebook. Detta resonemang 
är mer kopplat till den deduktiva ansatsen där Bryman (2011, s. 26) menar att forskaren 
utgår från befintlig teori och testar denna i verkligheten. Bryman tydliggör dock att dessa 
angreppssätt inte bör ses som helt åtskilda strategier för forskningen utan snarare 
tendenser för forskningsdesignen. Det är viktigt för vårt syfte att vi som forskare har ett 
öppet sinne och kan tolka de insikter vi ser vid datainsamlingen vilket stämmer överens 
med den kunskapssyn vi har. Samtidigt har vi utgått från befintlig teori inom området 
som grund att vid datainsamlingen. Detta innebär att vår studie har haft både deduktiva 
och induktiva inslag. Johansson-Lindfors (1993, s. 59) förklarar detta som den gyllene 
medelvägen vilket innebär att forskaren utgår från den befintliga teorin och låter den styra 
fokus på datainsamlingen till empirin. Forskaren ska dock hålla sig öppen under 
forskningen och låta empirin påverka synen på den teori som används (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 60). Vi har anammat detta synsätt i denna studie då vårt teorikapitel 
inledningsvis fungerade som en grund som vi utgått från vid datainsamlingen. Sedan har 
vi låtit oss influerats av vår empiriinsamling och kompletterat vår teoretiska referensram 
där vi upplevde att vi saknade relevant information för att kunna tolka och analysera 
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materialet. Detta rörde sig främst om skriftlig kommunikation som vi då kompletterade 
vår teoretiska referensram med parallellt med empiriinsamlingen. Detta har varit ett 
passande sätt för oss att arbeta då det har gett oss en teoretisk utgångspunkt som gör 
studien mer trovärdig men samtidigt ger oss möjligheten att vara öppen för de insikter 
som vi får genom empirin och kunna stärka förståelsen genom att kunna komplettera vår 
referensram. 

2.6 Studiens perspektiv  
Ett syfte med studien är att skapa en förståelse för hur kunder upplever servicemötet på 
sociala medier. Vi har utgått från kundernas upplevelse där vi strävat efter att skapa en 
förståelse för deras upplevelse av servicemötet, både i stunden och i ett längre perspektiv. 
Genom detta vill vi skapa förståelse för hur företag kan agera på Facebook på ett sätt som 
är positivt för kunderna. Vi vill med andra ord, genom kundens upplevelse, ta reda på hur 
företag kan förbättra sitt sätt att arbeta på sociala medier. Därmed har vi anammat ett 
företagsperspektiv då studiens resultat och slutsatser syftar till att bidra med insikter om 
hur företag kan förbättra sitt arbetssätt på Facebook.  

2.7 Litteratursökning 
Saunders et al. (2012, s. 98) understryker vikten av att använda akademiska källor vid 
skrivandet av uppsatser. Litteraturen man bygger studien på kommer ha stor betydelse för 
den, vilket också understryker vikten av att göra en utförlig litteratursökning. Vi har i 
denna uppsats uteslutande använt oss av vetenskapliga artiklar. Vid ett tillfälle i den 
teoretiska referensramen har vi använt oss av facklitteratur för att beskriva hur Christian 
Grönroos definierar sanningens ögonblick. Eftersom vi känner till att detta är en 
respekterad forskare inom området så ser vi ändå detta som en tillförlitlig källa. För att 
hitta litteratur har vi använt oss av de databaser som finns tillgängliga vid Umeå 
Universitet. Den databas vi främst har använt för att hitta de vetenskapliga artiklar som 
utgör grunden för den teoretiska referensramen är Business Source Premier (EBSCO). 
Utöver denna så har vi kompletterat vår litteratursökning med databaserna Scopus samt 
Google Scholar. Google Scholar har dock inte gett oss tillgång till artiklarna utan har 
endast använt som ett sätt att hitta nya artiklar som sedan hämtats genom de databaser 
som Umeå Universitet erbjuder. Ett krav från vår sida har vid litteratursökning varit att 
källorna ska vara publicerad i en fackgranskad tidskrift för att säkerställa kvaliteten på 
källorna. Vi har också tittat på antalet citeringar som artiklar har för att få en uppfattning 
om källornas trovärdighet och utgått från att ju fler citeringar en artikel har desto 
trovärdigare är den då många andra forskare har använt den i sitt arbete. Visserligen finns 
det en risk att många citeringar kan bero på en källa innehåller något kontroversiellt som 
andra forskare ifrågasätter. Vi har dock varit noggranna och förhållit oss kritiska och 
själva gjort en bedömning för att säkerställa att citeringarna beror på att källan faktiskt är 
trovärdig.  
 
Vid sökningen av litteratur utgick vi till en början brett utifrån våra egna intresseområden 
för uppsatsen. Detta var innan vi formulerat vårt problem och syfte. Vi utgick då från 
kundrelationer och kundrelationer i en digital kontext. Genom diskussion med vår 
handledare och genom att läsa igenom sammanfattningar i artiklar inom dessa områden 
så kom vi in på området kritiska incidenter. Vi kom då fram till att vår 
problemformulering och kunde därefter utföra en litteratursökning kopplat till vår 
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problemformulering och syfte. När vi sökte efter litteratur har vi använt oss av och 
kombinerat söktermer såsom: 
 
"customer relation*" ("customer loyalty" OR "customer disloyalty"), “customer 
relation*” and “social media*”, “Customer relation*” and “word of mouth*”, "critical 
incident*", "customer relation*" 
"the critical incident technique", "Customer relation*" "social media", "Customer 
relation*" , "social media" "critical incident*", “service encounter*” “customer 
relation”, “service encounter”, “written communication”, “communication”, 
“marketing communication”  

2.8 Källkritik 
Johansson-Lindfors (1993, s. 87) menar forskare bör göra ett kritiskt teorival och granska 
den litteratur man använder. Thurén (2005, s. 13) presenterar fyra olika kriterier som man 
bör förhålla sig till när man granskar sina källor. Dessa kriterier är Äkthet, Tidssamband, 
Oberoende och Tendensfrihet.  
 
Källor som uppfyller äkthetskriterier innebär att källan är vad den utger sig för att vara 
(Thuren, 2005, s. 19). Thuren (2005, s. 29) menar att det är viktigt att vara medveten om 
att en källa kan vara en förfalskning eller något som den inte utger sig för att vara. För att 
förhålla oss till detta har vi har valt att använda oss av vetenskapliga artiklar i denna 
studie. Dessa artiklar har blivit vetenskapligt granskade innan de publiceras vilket stärker 
vår tro på källornas äkthet. Vi har också undersökt om källorna har blivit citerade av andra 
forskare vilket vi också anser visar på deras tillförlitlighet då andra forskare också använt 
sig av dessa källor.  
 
Tidssambandskriteriet behandlar hur gammal källan är. Thurén (2005, s. 13) menar att ju 
äldre källan är desto större skäl finns det att tvivla på källan. Vi har hela tiden försökt 
förhålla oss till detta och använda källor som är aktuella. Vi har dock i vår strävan att 
använda ursprungskällor ibland varit tvungna att använda äldre källor. Johansson-
Lindfors (1993, s. 89) säger dock att forskning inte behöver bli inaktuell bara för att källan 
är gammal. När forskaren undersöker ett område så måste hen orientera sig om de senaste 
bidragen inom området men tidssambandet ska inte prioriteras på bekostnad av äldre 
värdefulla kunskaper (Johansson-Lindfors, 1993, s. 90). Detta har vi också gjort i de fall 
vi använt äldre källor. Vi har då försökt komplettera dessa källare med nyare 
forskningsresultat och lyft fram vad som tillkommit inom forskningsområdet.  
 
Att källan ska vara oberoende innebär att den inte ska vara påverkad av någon annan i 
form av att vara en avskrift eller referat av en annan källa (Thuren, 2005, s. 13). För att 
nå upp till detta kriterium har vi i största möjliga mån använt oss av primärkällor för att 
undvika att resultaten från primärkällan har förvanskats. Vi har dock i några enstaka 
gånger använt oss av sekundärkällor. I ett fall har vi använt oss av en artikel skriven av 
bland annat Mary Jo Bitner där en definition av servicemötet lyfts fram. I detta fall har vi 
inte lyckats få tillgång till originalkällan. I ett annat fall när vi definierar vad sanningens 
ögonblick betyder har vi använt oss av en bok skriven av Christian Grönroos. Då han är 
en respekterad och citerad forskare inom området ser vi ändå detta som en tillförlitlig 
källa.  
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Det sista kriteriet är tendenskriteriet vilket innebär att källan inte ska ge en falsk bild av 
verkligheten på grund av någons individuella intressen som till exempel ekonomiska eller 
politiska intressen (Thorén, 2005, s. 13). Detta har varit svårare för oss att förhålla oss till 
då vi inte har möjlighet undersöka vad författarna av olika verk har för individuella 
intressen. Vi anser dock att genom att använda oss av vetenskapliga artiklar som är 
granskade av andra forskare innan de publicerats kan med viss säkerhet säga att 
författarnas egna intressen inte har haft någon större påverkan på källorna. Enligt Thoren 
(2005, s. 67) så är ett sätt att ta hänsyn till tendenskriteriet att använda flera olika källor 
för att motverka risken att källan är partisk. Detta har vi genomgående försökt göra genom 
att visa olika källors bidrag inom olika områden. Vi är medvetna om att vissa källor har 
fått stor plats i studien och vi vill lyfta fram det för läsaren. Till exempel så har Raciti & 
Dagger (2010) samt Heinonen (2008) fått stor betydelse. Detta kan ha inverkan på 
tendenskriteriet då vi inte har möjlighet att bedöma hur opartiska dessa källor är. Vi väljer 
dock att lyfta detta för läsaren så att läsaren själv kan bilda sig en egen uppfattning om 
tendenskriteriet.  

2.9 Metodval 
Enligt Bryman (2011, s. 40) så finns det ett samband mellan med den verklighetssyn och 
kunskapssyn som forskaren har och den forskningsstrategi forskaren väljer. Författaren 
förklarar två huvudsakliga forskningsmetoder vilka är kvantitativ metod och kvalitativ 
metod. Enligt Saunders et al. (2012, s. 162) karaktäriseras kvantitativ forskning av 
förklarandet av samband, ofta genom statistiska analyser medan Bryman (2011, s.40) 
förklarar att kvantitativ forskning lämpar sig vid en objektivistisk verklighetssyn och en 
positivistisk kunskapssyn. Detta stämmer inte överens med denna studie då vi inte 
försöker förklara det vi studerar utan istället försöker vi skapa en förståelse för hur 
människor uppfattar servicemötet på sociala medier. Detta stämmer mer överens med 
Trosts (2010, s. 32) resonemang som fastslår att en kvalitativ studie är lämplig när 
forskaren försöker förstå människors sätt att resonera eller reagera. Fortsatt menar 
författaren om syftet är att förstå eller hitta mönster i det som studeras så är en kvalitativ 
metod att föredra. Även Saunders et al. (2012, s. 163) och Bryman (2011, s. 40) beskriver 
en kvalitativ metod som passande när forskaren har en tolkande kunskapssyn. Den 
kvalitativa metoden är tolkande då forskaren försöker skapa en förståelse för den sociala 
verkligheten och det som studeras. Med våra ontologiska och epistemologiska val i åtanke 
och med studiens syfte och frågeställning så valdes därför en kvalitativ metod då denna 
är mest lämplig för det som studien undersöker. 
 
Det finns dock vissa nackdelar med en kvalitativ metod som är viktiga att beskriva för 
läsaren då dessa kan ha betydelse för studiens resultat. Enligt Bryman (2011, s. 368) så 
är ett problem med kvalitativ forskning att den är subjektiv och forskarens egna 
uppfattningar över vad som är viktigt i stor utsträckning kan spegla resultaten. En brist 
på transparens i hur forskaren konkret gått tillväga för att komma fram till sina slutsatser 
försvårar också för läsaren att förstå kvalitativa forskningsrapporter (Bryman 2011, s. 
370). Utöver detta fastslår också Bryman (2011, s. 369) att kvalitativa forskningsresultat 
sällan går att generalisera och kan inte ses som representativa för det som har studerats. 
Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt förhålla oss till dessa nackdelar för att 
tydliggöra för läsaren hur vi har förhållit oss till den kvalitativa metoden. För att minska 
vår egen påverkan på studien har vi hela tiden strävat efter att fokusera på respondenternas 
bild av servicemötet på Facebook. De val vi har gjort har vi försökt att motivera och 
resonera kring så att läsaren ska förstå den väg vi har valt i studien. Vi är medvetna om 
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att studiens resultat inte går att generalisera med detta är heller ingenting vi strävat efter 
utan vi vill istället skapa en förståelse för vad som har betydelse för servicemötet på 
Facebook. Detta är också anledningen till varför vi valt en kvalitativ metod. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar vi de teoriområden som denna studie vilar på. Dessa är 
relationer, servicemötet och kritiska incidenter. Syftet med kapitlet är att skapa en 
djupare förståelse för dessa områden för att kunna förstå vad som har betydelse för 
kundens relation till företaget vid en kritisk incident.  

3.1 Relationer 

3.1.1 Relationsmarknadsföring och relationer, vad är det?  
Forskningen inom marknadsföring har de senaste 35 åren kommit att handla mer och mer 
om att etablera en relation med kunderna snarare än att endast fokusera på utbytet som 
sker mellan företag och kund. Det var, enligt Grönroos (1994a, s. 18), Berry som först 
presenterade termen relationsmarknadsföring 1983. Berry (1995, s. 236) menar att fokus 
i relationsmarknadsföring ligger på att stärka relationen med kunderna och göra dem 
lojala mot företaget. Grönroos (1994b, s. 347) konstaterar ett paradigmskifte och menar 
att den nya synen på marknadsföring handlar om att företag ska bygga relationer med sina 
kunder. Gummesson (2017, s. 16) har också konstaterat att relationer idag utgör en av 
grundpelarna i marknadsföring. Eftersom vi i denna studie strävar efter att skapa en 
förståelse för hur kunder upplever relationen till ett företag vid kritiska incidenter på 
sociala medier så är det viktigt att först skapa en förståelse för hur kundrelationer ser ut. 
Efter att vi skapat en förståelse för kundrelationen så kan vi analysera vilken betydelse 
kritiska incidenter på Facebook har för relationen. Därav kommer vi i avsnittet 
kundrelationer att diskutera både den traditionella synen på kundrelationer samt hur den 
digitala utvecklingen påverkar den relationen.  
 
Efter att Berry introducerat begreppet relationsmarknadsföring 1983 så har vi sett att fler 
och fler forskare behandlat ämnet och diskuterat hur de ser på kundrelationer. Dwyer et 
al. (1987, s. 12) presenterar ett ramverk för hur företag kan utveckla relationer till sina 
kunder. Författarna definierar det enkla utbytet mellan köpare och säljare som en diskret 
transaktion, vilket innebär en begränsad kommunikation mellan köpare och säljare. 
Vidare menar författarna att relationella utbyten är något som sker över tid och att ett 
tecken på att en relation är på väg att inledas är när en kund förbeställer varor. Dwyer et 
al. (1987, s. 17) konstaterar också att när båda parter letar efter möjligheter inom ett 
etablerat samarbete istället för att söka ett nytt så kan man fastställa att en relation 
etablerats. Därav kan vi se att relationella utbyten är mer av en process då utbyten sker 
över tid snarare än ett enkelt utbyte ett enskilt tillfälle. Grönroos (2004, s. 101) menar att 
relationsmarknadsföring är en process som börjar med att identifiera potentiella kunder 
för att kunna etablera en relation med dessa. Efter att en relation har etablerats mellan 
kund och företag så handlar det om att vårda och stärka relationen som etablerats för att 
fler utbyten mellan parterna ska vara möjliga. Även Berry (1995, s. 236) konstaterar att 
relationsmarknadsföring bygger på att tillfredsställa kunders behov och därigenom 
säkerställa att kunden föredrar det egna företaget över konkurrenter och blir en 
återkommande kund. Vidare fastställer Grönroos (1996, s. 14) att 
relationsmarknadsföring grundar sig i att det finns ett förtroende och samarbete mellan 
företag och kund. Detta för att tillsammans skapa ett mervärde för båda parter och 
eftersträva en vinn-vinn-situation.  
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Enligt Trainor (2012, s. 317) så har kundens roll förändrats sedan sociala mediers intåg i 
vardagen då konsumenter har blivit mer aktiva i form av att de nu skapar och delar 
innehåll på sociala medier, jämfört med tidigare då de var passiva mottagare av 
information. Det innehåll som delas är bilder, videor och berättelser (Lenhart et al., 2010, 
s. 23). Malthouse et al. (2013, s. 270) resonerar på ett liknande sätt och konstaterar att 
kunden inte längre är begränsad till en passiv roll. Trainor (2012, s. 317) fortsätter med 
att säga att den utveckling som skett inom sociala medier och teknik har gjort att även 
relationen mellan företag och kunder förändrats. Författaren fortsätter med att säga att det 
i sin tur innebär att företag måste hitta nya sätt för att skapa värde tillsammans med 
kunderna. Diffley & McCole (2015, s. 603) menar också att företag idag måste involvera 
kunderna i den värdeskapande processen för att kunna etablera relationer till kunden. Den 
värdeskapande processen består enligt Payne & Frow (2005, s. 170) av tre delar, vilka är 
att bestämma vilket värde företaget kan erbjuda sina kunder, bestämma vilket värde 
företaget kan få ut av sina kunder och slutligen att hantera detta värdeutbyte på ett 
framgångsrikt sätt. Karjaluoto et al. (2015, s. 703) menar att företag förväntas att vara 
mer transparenta idag samt att lyssna och kommunicera med kunderna mer än förut. 
Samtidigt konstaterar Diffley & McCole (2015, s. 592) att sociala nätverk faktiskt 
erbjuder de informationsnätverk som behövs för att engagera kunder och få dem att bidra 
till att skapa detta värde. Författarna menar att det är just interaktionen med kunderna och 
delandet av information som är viktigt när det kommer till värdeskapande med kunderna 
(Diffley & McCole, 2015, s. 595). I linje med detta menar Trainor (2012, s. 319) att 
företagets hantering av kunder på sociala medier har stort inflytande på hur ett företag 
presterar. Författaren fortsätter med att säga att sociala medier kan användas på samma 
sätt som andra företagssystem, men att sociala medier erbjuder mer interaktion med 
kunderna och att det är detta som kan ha stort inflytande på hur ett företag presterar 
(Trainor, 2012, s. 329). Det går alltså att konstatera att sociala medier kan ha inflytande 
på kundrelationen, framförallt tack vare den möjlighet till kommunikation mellan företag 
och kund som sociala medier erbjuder. För att få ytterligare förståelse för kundrelationen 
utveckling så är det viktigt att diskutera både hur företaget och kunden ser på relationen.  

3.1.2 Varför eftersträvar företag relationer till sina kunder? 
Vi har ovan konstaterat att kundrelationer handlar om att företaget och kunden blir 
partners över en längre tid samt att det är en vinn-vinn-situation där båda parter ska tjäna 
på förhållandet. Men vad är egentligen nyttan för företaget att ha en relation med kunden?  
 
När ett företag antar ett relationsperspektiv så är det inte bara tjänsten i sig som är viktig 
enligt Grönroos (1995, s. 253), han menar att det är minst lika viktigt att interaktionen 
med företaget och leveransen av tjänsten fungerar bra. Förmågan att erbjuda ett värde 
utöver kärntjänsten till sina kunder anses av Ravald & Grönroos (1996, s. 19) vara en 
huvudkomponent i relationsmarknadsföring för att företag ska kunna skapa en 
konkurrensfördel. Diffley & McCole (2015, s. 592) konstaterar att den möjlighet till mer 
interaktion med kunderna som sociala nätverk erbjuder underlättar för att företag 
tillsammans med kunden ska kunna skapa ett mervärde. Författarna konstaterar också att 
interaktionen via sociala nätverk ger företaget en bättre bild av sina kunder och deras 
förväntningar. Trainor et al. (2014, s. 1206) säger också att de som använder sociala 
medier som en resurs kan influera sina kundrelationer positivt. I likhet med detta så har 
Trainor (2012, s. 319) också konstaterat att en effektiv hantering av kunder via sociala 
medier kan öka deras engagemang och således förbättra företagets prestation. Därav kan 
vi alltså se att sociala medier ger en möjlighet till att öka mervärdet av en tjänst, skapa 
konkurrensfördelar samt stärka företagets relation till kunderna. Ravald & Grönroos 
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(1996, s. 19) utvecklar det och förklarar att genom att erbjuda ett mervärde utöver tjänsten 
i sig så kan de skapa mer tillfredsställda kunder och på så sätt stärka relationen och uppnå 
en starkare lojalitet från kunderna. Lojalitet definieras av Shankar et al. (2003, s. 154) 
som att kunden har ett djupare engagemang för företaget. Ravald & Grönroos (1996, s. 
20) konstaterar att kunder som är lojala mot företaget kommer att handla mer och oftare 
än vad en vanlig kund gör. Ravald & Grönroos (1996, s. 21) fortsätter och konstaterar att 
målet med att erbjuda ett mervärde till kunderna är att uppnå en högre kundlojalitet. 
Kundlojalitet är alltså en viktig del i kundrelationer i den bemärkelsen att det är något 
som företag strävar efter när de antar ett relationsperspektiv. I och med att kundlojaliteten 
är något som företag strävar efter i relationen med kunden är det också av betydelse för 
oss och denna studie att undersöka ifall kritiska incidenter och servicemötet på Facebook 
kan ha betydelse för detta.  
 
Det finns enligt Bauer et al. (2002, s. 155) tydliga ekonomiska fördelar i att bygga 
relationer med kunderna istället för att bara satsa på att vinna nya kunder. Författarna 
menar att det är upp till fem gånger så dyrt att vinna en ny kund jämfört med att sälja till 
en kund där en relation redan är etablerad. Även Berry (1995, s. 237) och Reichheld & 
Sasser (1990, s. 103) menar att det är ekonomiskt fördelaktigt att etablera långvariga 
relationer till sina kunder. Reichheld & Sasser (1990, s. 103) konstaterar också att genom 
att behålla endast fem procent mer av de befintliga kunderna så kan företag öka vinsterna 
med nästan 100 %. Det finns ett utbrett stöd för Reichheld & Sassers tes då de är flitigt 
citerade av andra författare, se (Zeithaml et al., 1996; Gounaris et al., 2010; Dagger & 
O’Brien, 2010; Grönroos, 1995). Av ovanstående är det att lätt att förstå varför företag 
vill etablera relationer och skapa lojala kunder då det kan generera tydliga ekonomiska 
fördelar.  

3.1.3 Kundens perspektiv  
Vi har ovan presenterat vad kundrelationer är och hur företag ser på kundrelationer. För 
att kunna förstå hur kunderna upplever kundrelationen vid en kritisk incident på sociala 
medier så måste vi också fördjupa oss i forskning som behandlar kundens perspektiv. 
 
Den forskning som behandlar kundrelationen ur kundens perspektiv tar i huvudsak upp 
tre faktorer som har påverkan på hur framgångsrik en relation mellan kund och företag 
är. Dessa är; engagemang, förtroende och tillfredsställelse hos kunden. Vi kan se att 
Palmatier et al. (2006, s. 139) konstaterar att kundens engagemang, förtroende och 
tillfredsställelse med relationen har en påverkan på relationen mellan företag och kund. 
Även Bauer et al. (2002, s. 155) och Vesel & Zabkar (2010, s. 1336) menar att dessa tre 
faktorer är avgörande för etablerandet av framgångsrika relationer. För att bygga upp en 
förståelse av kundrelationer ur kundens perspektiv så kommer vi att gå igenom dessa 
faktorer djupare.  
 
Engagemang är den första faktorn som har påverkan på hur framgångsrik relationen 
mellan företag och kund är (Morgan & Hunt, 1994, s. 20). Geyskens et al. (1996, s. 303) 
förklarar engagemang som behovet kunden känner att stanna i relationen, både 
känslomässigt och kostnadsmässigt. Även Hennig-Thurau & Klees (1997, s. 752) 
definition går i linje med denna då de menar att engagemang representerar kundens 
långsiktiga inställning till relationen med företaget, baserat på hens känslomässiga 
inställning och övertygelsen av att hen kommer tjäna mer på att stanna kvar i relationen 
än att lämna den. Bauer et al. (2002, s. 155) tittat på hur internet och dess egenskaper 
påverkar kundens engagemang, förtroende och tillfredsställelse. I sin studie konstaterar 
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Bauer et al. (2002, s. 159) att den höga tillgängligheten och lättillgängliga information 
som internet erbjuder har en positiv påverkan på kundens engagemang. Enligt Davidsson 
(2016, s. 5) så använder 77 % av internetanvändarna i Sverige sociala medier och med 
det i åtanke kan vi se kopplingen mellan internet och Facebook, eftersom majoritet av 
internetanvändarna är aktiva på sociala medier och företag delar med sig av mycket 
information på dessa plattformar.  
 
Den andra faktorn som är viktig för hur framgångsrik relationen mellan företag och kund 
blir är kundens förtroende (Vesel & Zabkar, 2010, s. 1336). De Wulf et al. (2001, s. 36) 
definierar förtroende som kundens förtroende för företagets pålitlighet och integritet. Det 
går att se tydliga likheter mellan denna definition och hur Moorman et al. definierar 
förtroende. Moorman et al. (1992, s. 315) menar att förtroende är viljan att lita på en 
partner man gör utbyten med. Bauer et al. (2002, s. 159) konstaterar att kundens 
förtroende, i likhet med engagemang, påverkas positivt av den höga tillgänglighet som 
internet erbjuder. Precis som ovanstående forskare menar också Calefato et al. (2015, s. 
453) att kundens förtroende är viktigt för att kunna bygga stabila kundrelationer. Vidare 
konstaterar författarna också att sociala nätverk tillhandahåller verktyg för en mer direkt 
och personlig kommunikation med kunderna och att det kan bidra till att stärka kundernas 
förtroende för företaget.  
 
Den tredje faktorn som har påverkan på relationen mellan företag och kund är kundens 
tillfredsställelse (Bauer et al., 2002, s. 155). Palmatier et al. (2006, s. 139) definierar 
tillfredsställelse som att det reflekterar hur tillfredsställd kunden är med den relation hen 
har till företaget. Gruens (1995, s. 456) förklaring av tillfredsställelse ligger i linje med 
den ovan nämnda, då han menar att tillfredsställelse motsvarar hur väl den levererade 
servicen möter den förväntade servicen. Gu & Ye (2014, s. 580) konstaterar att företag 
som svarar på klagomål på sociala medier från missnöjda kunder har en positiv effekt på 
deras tillfredsställelse. Svaren från företaget kan till exempel innebära ekonomisk 
kompensation i form av t.ex. rabattkuponger och/eller social kompensation i form av t.ex. 
en ursäkt (Gu & Ye, 2014, s.571) Fortsatt menar Gu & Ye (2014, s. 580) att svar till 
kunder som inte är missnöjda har endast en marginell betydelse för deras tillfredsställelse 
på sociala medier. Även Bauer et al. (2002, s. 159) lyfter fram att det effektiva 
informationsutbytet som internet erbjuder endast har en begränsad effekt på kundens 
tillfredsställelse. Författarna menar att möjligheten för kunder att lätt få information via 
internet är överskattad och kunderna blir mer tillfredsställda om de får individuella 
lösningar på sina problem snarare än standardsvar och snabb information. Fortsatt så 
menar de att kunder ställer sig kritisk mot information som presenteras till dem via 
internet vilket kan vara en förklaring till den begränsade effekten på tillfredsställelsen. 
 
Vi kan alltså fastställa att dessa tre faktorer, kundens engagemang, förtroende och 
tillfredsställelse i huvudsak styr hur kunden upplever relationen till företaget. Med andra 
ord hur bra relationskvalitén kan sägas vara. Relationskvalité definieras av Crosby et al. 
(1990, s. 70) som ett mått på hur stark relationen mellan kunden och företag är samt hur 
den möter de behov som finns hos båda parter. Även Chieh-Peng & Ding (2005, s. 57) 
och Smith (1998, s. 78) använder sig av denna definition. Vidare har vi också konstaterat 
att erbjuda ett mervärde utöver kärntjänsten i sig samt att gemensamt värdeskapande är 
centralt för att stabila relationer mellan företag och kund ska kunna etableras. Slutligen 
har vi också sett att sociala medier kan ha betydelse för dessa faktorer och i längden hur 
kunden upplever relationen till företaget.  
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3.2 Servicemötet 
Servicemötet betecknas ofta som ett sanningens ögonblick (Grönroos, 2015, s. 96). 
Grönroos menar att ett sådant ögonblick är det tillfälle när tjänsteleverantören visar 
kunden vilken kvalité tjänsten håller. Interaktionen i servicemötet kan ofta ur kundens 
synvinkel ses som själva tjänsten (Bitner et al., 1990, s. 71). Ett sådant möte kan således 
ha stor påverkan på hur kunden kommer att uppfatta tjänsten och företaget som helhet. 
Då denna studie undersöker hur kunder upplever servicemötet med företag på sociala 
medier är det viktigt att vi först skapar en förståelse för servicemötet i en traditionell 
kontext. Sedan utvecklar vi den traditionella synen av servicemötet genom att 
uppmärksamma hur servicemötet i en digital kontext ser ut.  

3.2.1 Traditionella servicemötet 
Servicemötet har sedan länge varit ett begrepp som använts flitigt inom marknadsföring 
och inom tjänsteforskningen (Bitner et al., 1990, s. 71). Traditionellt menat det fysiska 
mötet mellan kund och personal. Solomon et al. (1985, s.100) förklarar servicemötet som 
interaktionen mellan en kund och personal i det sammanhang där tjänsten konsumeras. 
Bitner et al. (1990, s. 71) har också i sin tolkning av servicemötet valt att fokusera på den 
fysiska interaktionen mellan kunder och anställda. I vår studie så sker servicemötet inte 
ansikte mot ansikte utan genom skärmen. För att förstå kundens subjektiva upplevelse av 
servicemötet på sociala medier är det dock viktigt att förstå den traditionella synen på 
servicemötet. Detta då servicemötet på sociala medier fortfarande är en interaktion mellan 
kunden och personalen. Skillnaden är att själva interaktionen nu sker genom en 
datorskärm istället för ansikte mot ansikte.  
 
Solomon et al. (1985, s. 108) menar att servicemötet kan liknas med ett rollspel där varje 
aktör förväntas agera enligt socialt definierade mönster. Deltagarna har i servicemötet lärt 
sig vilka beteenden som är lämpliga för situationen och vilka beteenden som behövs för 
att uppnå målet med mötet (Solomon et al., 1985, s. 103). Kunden kan alltså anses ha ett 
manus för hur de ska agera i olika typer av servicemöten (Solomon et al., 1985, s. 106). 
Giebelhausen (2014, s. 115) tillägger att om någon av aktörerna i servicemötet frångår 
sin roll eller manuset så har inverkar detta negativt på hur mötet uppfattas och ger kunden 
en obekväm känsla. Hur väl en tjänsteleverantör lyckas på marknaden grundar sig mycket 
i hur kunden upplever servicemötet och även om allt annat är felfritt så kan kundens 
upplevelse av mötet med personalen innebära att kunden får en negativ uppfattning av 
företaget (Solomon et al., 1985, s. 103). Att förklara beteendet i servicemötet genom detta 
rollperspektiv passar särskilt bra i situationer där det är allmänt accepterat vad respektive 
person förväntas göra. Sådana servicemöten där rollerna är tydligt accepterade kan till 
exempel vara restaurangbesök eller ett besök i matvaruaffär (Giebelhausen et al., 2014, 
s.113). Då vi undersöker hur kundrelationen upplevs i ett servicemöte i en 
snabbmatsrestaurang är det intressant och undersöka hur kunder resonerar kring sin roll i 
servicemötet på sociala medier. Solomon et al., (1985, s. 104) menar att hur servicemötet 
kommer upplevas av kunden beror på hur det faktiska beteendet i servicemötet stämmer 
överens med hens förväntningar på rollerna i mötet.  

3.2.2 Digitala servicemötet  
Det finns fler aspekter av servicemötet än endast mötet mellan två personer, ansikte mot 
ansikte. I denna studie ligger fokus på att studera mötet mellan företag och kund i en 
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digital kontext på sociala medier och således kommer inte mötet mellan kunden och 
företaget att ske ansikte mot ansikte utan endast skärm mot skärm. Shostack (1985, 
refererad av Bitner, 1990, s. 71) har en bredare definition på servicemötet och menar att 
servicemötet inte måste ske ansikte mot ansikte utan att det också kan ske utan ett fysiskt 
möte mellan två personer. Denna definition ligger i linje med denna studie då 
servicemötet på sociala medier inte sker ansikte mot ansikte utan sker genom internet. 
Flertalet studier har också studerat hur teknologins utveckling påverkar servicemötet och 
vilka följder detta ger (Bitner et al., 2000; Giebelhausen et al., 2014; Heinonen, 2008). 
Bitner et al. (2000, s. 138) lyfter fram att tekniska lösningar är en viktig del av 
servicemötet. Bitner et al. (2000, s. 147-148) konstaterar att företag inte kan ställa sig på 
sidan och titta på konkurrenter när de applicerar ny teknik i servicemötet, utan att de 
själva måste delta i den utvecklingen för att inte bli utkonkurrerade. Författarna fortsätter 
däremot med att säga att det är viktigt att ta hänsyn till eventuella kostnader som kan 
uppstå samt den påverkan på kundlojalitet och kundtillfredsställelse som också kan 
uppstå. Giebelhausen et al. (2014, s. 113) ställer sig frågan om ett servicemöte som 
genomförs med hjälp av teknologiska lösningar hjälper eller stjälper. I sin slutsats 
kommer Giebelhausen et al. (2014, s. 121) fram till att när teknologi involveras i en 
situation med mycket interaktion mellan kund och servicepersonal så kan den ha en 
negativ effekt på kundupplevelsen. Vidare förklarar författarna att när det gäller 
servicemöten med mindre interaktion mellan kund och servicepersonal så har teknologin 
istället en positiv effekt på servicemötet. Gemensamt för dessa två studier är att de 
undersöker hur servicemötet påverkas av teknologiska lösningar såsom 
självbetjäningsteknologi. Vår studie ämnar undersöka servicemötet på sociala medier 
vilket medför att mötet ansikte mot ansikte inte existerar men kunderna betjänar ändå inte 
sig själva. Dock går det diskutera vilken påverkan avsaknaden av direkt mänsklig kontakt 
har på mötet. 
 
Heinonen (2008, s. 91) har undersökt vilken roll digitala servicemöten har på kundens 
uppfattning av företag. Hon har studerat elektronisk kommunikation (e-post eller online 
formulär). Servicemötet som sker genom teknologiska lösningar som till exempel internet 
menar Heinonen (2008, s. 89) innebär att kunden är mer involverad i utgången av 
serviceprocessen än i ett möte ansikte mot ansikte. Författaren utvecklar detta och menar 
att i ett möte mellan kund och personal ansikte mot ansikte så har företaget kontroll över 
utgången av mötet, men i digitala servicemöten så är avståndet mellan kund och företag 
större vilket gör det svårare för företag att kontrollera hur kundens ser på slutresultatet. 
Interaktionen mellan kund och företag blir mer komplex och det blir svårare för företaget 
att påverka hur servicemötet kommer påverka kundens uppfattning av företaget. Turel & 
Connelly (2013, s. 674) visar hur kunder uppfattar servicemöten på internet som sker 
genom chatkommunikation med företag. De menar att kundens upplevda interaktionella 
rättvisa styr kundens uppfattning av det digitala servicemötet. Interaktionell rättvisa 
förklaras av hur människor behandlas i olika möten (Bies & Moag, 1986, refererad av 
Colquitt, 2001, s. 386). Den interaktionella rättvisan beskrivs av hur personer som fattar 
beslut behandlar andra personer med respekt och empati och om bakgrunden till deras 
beslut är tydligt förklarade för de inblandade. Turel & Connelly (2013, s. 680) menar att 
kundens upplevelse av hur upptagen personalen är samt hur lång tid servicemötet tar har 
betydelse för kundens upplevda interaktionella rättvisa. Den styr i sin tur kundens 
fortsatta intentioner och om kunden kommer beskriva servicemötet som lyckat. Heinonen 
(2008, s. 90) kommer fram till liknande resultat och argumenterar för att servicemötet har 
betydelse för kunden inte bara genom själva utgången av mötet men också genom själva 
processen genom servicemötet. Heinonen visar att kundens förväntningar på hur snabbt 
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företaget svarar och hur personligt anpassat svaret är ligger till grund för utvärderingen 
av servicemötet. Turel & Connelly (2013, s. 680) menar i sin tur att kundens uppfattning 
av det digitala servicemötet påverkas av hur upptagen personalen upplevs och hur lång 
tid mötet tar. Författarna menar att ett längre möte borde innebära att personalen upplevs 
ge kunden mer tid och därför vara mindre upptagen men detta behöver heller inte vara 
fallet utan om kunden upplever att personalen gör onödiga saker som förlänger mötet så 
har detta en negativ betydelse för kundens servicemöte. Det centrala för kundens 
uppfattning menar författarna är kundens upplevda interaktionella rättvisa i det digitala 
servicemötet. Gemensamt för Heinonen (2008, s. 90) och Turel & Connelly (2013, s. 680) 
är att själva processen genom det digitala servicemötet har betydelse. Kundens 
uppfattning beror på hur snabbt och personligt personalen svarar (Heinonen, 2008, s. 90) 
och kundens upplevda interaktionella rättvisa (Turel & Connelly, 2013, s. 680).  
 
Vi kan se sambandet mellan denna typ av kommunikation och den kommunikation som 
sker på sociala medier då det i båda fallen handlar om elektronisk skriftlig 
kommunikation. Därav är det också viktigt för oss att förstå vad som har betydelse för 
kunden i dessa möten för att förstå hur servicemötet på sociala medier upplevs. Av 
Heinonens (2008, s.94) resultat framgår det att kundens uppfattning av servicemötet till 
viss del beror på vilken typ av kontakt som servicemötet innehåller. De typer av kontakter 
som studeras är frågor, klagomål och specifika önskemål från kunder. Vår studie utgår 
från negativa incidenter vilket innebär att servicemöten som innehåller klagomål är extra 
viktiga för oss att skapa en förståelse för. Ifall endast frågor ställs så blir svaren oftare 
både snabba och personliga vilket gjorde kunden nöjd med svaret. Om det rör sig om 
klagomål eller specifika önskemål från kunden så uppfattas oftare svaren som antingen 
negativa eller positiva beroende på hur kundens förväntningar möttes (Heinonen, 2008, 
s. 94). Utmaningen för företag är att i servicemötet kunna möta förväntningarna hos 
kunderna. Företag är bra på att hantera lättare möten där kunder ställer simpla frågor men 
ju mer komplex kundens behov är, t.ex. vid klagomål eller specifika önskemål så måste 
företag förbättra sin förmåga att förstå kundens behov för att kunna svara personligt och 
snabbt (Heinonen, 2008, s. 96). Slutligen menar författaren att oavsett vilken typ av 
interaktion det rör sig om så måste företaget både vara snabb på att svara samt och anpassa 
svaren och göra dem personliga. Även Turel & Connelly 2013, s. 681) menar att det är 
viktigt att kunden inte behöver vänta onödigt länge för att deras upplevelse av 
servicemötet ska vara positivt. Då Facebook också är en digital plattform så innebär det 
liknande skillnader mot det fysiska servicemötet som Heinonen och Turel & Connelly tar 
upp och därav är dess faktorer också relevanta att ta upp i förhållande till vår studie. Detta 
är viktigt för oss att ta hänsyn till för att se vilken betydelse detta har på sociala medier.  

3.2.3 Servicemötet på sociala medier 
Bacile et al. (2014) undersöker sociala mediers påverkan på hur företag kommunicerar 
med kunder. Bacile et al. (2014, s. 34) lyfter fram utvecklingen av sociala teknologier 
som en utmaning och utveckling av ett företags sätt att kommunicera med kunder. 
Författarna menar att sociala medier, utöver att vara ett sätt att kommunicera ut 
varumärkesinformation, också fungerar som en plattform för servicerelaterad 
kommunikation. Även Balaji et al. (2015, s. 633) menar att sociala medier har fått större 
betydelse och att kunder idag kan använda sociala medier till att klaga på 
tjänsteleverantörer mer direkt, bekvämt och effektivt än tidigare. De menar fortsatt att om 
kunderna inte blir nöjda så kan klagomålet också snabbt göras mer publikt vilket kan 
skapa stora problem för tjänsteleverantören. I linje med detta konstaterar Ramanathan et 
al. (2017, s. 108) att andra kunder snabbt kan stämma in i och dela kritik mot en tjänst 
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eller produkt, vilket kan innebära stora problem för företagets framtida affärer. Grégoire 
et al. (2015, s. 176) påtalar att företag måste hjälpa kunden men att de samtidigt måste ha 
i baktanke att andra nu studerar situationen. De menar att det som tidigare var ett privat 
klagomål nu är publikt, tack vare sociala medier, och att det därför får viktiga följder. 
Bacile et al. (2014, s. 34) menar att företagets beteende på Facebook kan skapa positiva 
eller negativa signaler både till den enskilda kunden men också till alla andra kunder som 
ser kommunikationen. Detta utvecklas av Ramanathan et al. (2017, s. 108) som menar att 
ett företag som agerar snabbt kan göra att de uppfattas som uppmärksamma och att de har 
bra kundservice, även om det ursprungliga inlägget var negativt. Ett företags sida på 
sociala medier kan alltså fungera som en förlängning av den service som företaget 
erbjuder, ungefär som en telefonsupport eller email support (Bacile et al., 2014, s. 39).  
 
Ytterligare en aspekt av Facebook som är av stor betydelse för företaget är hur kunder 
använder Facebook för att framföra sitt missnöje. Balaji et al. (2015, s. 634) menar att 
kunder antingen kan klaga offentligt genom att klaga direkt på företagets facebooksida 
eller privat genom att dela saker på sin egen facebooksida till sina vänner. Detta är enligt 
författarna problematiskt då det endast är de offentliga klagomålen som företaget kan se 
och hantera medan majoriteten av de privata klagomålen förblir oupptäckta. Vår studie 
utgår från de klagomål som faktiskt kommer in till företagets facebooksida men det är 
fortfarande av intresse att förstå varför kunder väljer att klaga privat eller offentligt för 
att förstå kundernas beteende och vilken betydelse detta har för deras upplevelse av 
servicemötet på Facebook. Balaji et al. (2015, s. 647) visar att kunder som har upplevt ett 
servicemöte som orättvist är mer benägna att klaga till företaget då det är troligare att ett 
sånt klagomål gör att problemet blir löst. Balaji et al. (2015, s. 638) menar att hur orättvist 
servicemötet upplevs syftar till hur rättvist eller orättvist kunden själv upplever att hen 
har blivit behandlad. Fortsatt menar Balaji et al. (2015, s. 648) att kunderna klagar till 
företaget när de tror att företaget kommer att svara. Författarna menar att om företagets 
policy skapar förväntningar hos kunderna att deras klagomål kan lösas framgångsrikt så 
gör det att kunderna skriver direkt till företaget istället för att klaga till andra. Detta visar 
på betydelsen av företagets hantering av kritiska incidenter på Facebook då kunder som 
väljer att klaga till företaget där förväntar sig att incidenten blir löst. När kunder väljer att 
klaga privat kan detta bero att de upplevt flera servicemisslyckanden eller att företaget 
inte lyckats lösa deras problem (Balaji et al., 2015, s. 648). Fortsatt menar författarna att 
när kunderna väljer att klaga privat så kan kunderna motiveras av att hämnas på företaget 
och genom privata klagomål kan de svärta ner företagets rykte utan att företaget kan svara 
på det. Slutligen menar Balaji et al. (2015, s. 649) att tjänsteleverantörer bör fokusera på 
att lösa kundernas problem på sociala medier snabbt och effektivt för att annars kan det 
skapa ett stort offentligt problem för leverantören. Även Israeli et al. (2017, s. 15) menar 
att det är viktigt att hantera missnöjda kunder på sociala medier effektivt, eftersom att det 
som skrivs på sociala medier kan nå ut till så många. Vår studie undersöker också hur 
företag hanterar klagomål på sociala medier men vi fokuserar mer på hur företagets 
hantering påverkar kundens upplevelse. Det är viktigt för vår studie att vi förstår hur 
kunder resonerar när de väljer att klaga till företaget på Facebook.  
 
Utöver att fungera som en service för den enskilda kunden som skriver ett meddelande 
till företaget på sociala medier visar också Bacile et al. (2014, s. 40) att en tråd på sociala 
medier också kan påverka andra kunder som inte ursprungligen skrivit och försökt få 
hjälp. Detta visar att kritiska incidenter på Facebook kan ha betydelse för fler än bara den 
enskilda kunden som skriver inlägget. Genom detta kan vi se att hanterandet av 
servicemötet på Facebook kan beröra fler än bara en enda kund. Detta är en intressant 
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skillnad från det traditionella servicemötet då detta vanligen berör endast en kund. 
Således har ett servicemöte på Facebook potentialen att hjälpa eller stjälpa relationen med 
fler kunder än det vanliga servicemötet. Bacile et al. (2014, s. 42) visar även att kunder 
på sociala medier kan fungera som medskapare av servicemötet på sociala medier. 
Författarna utvecklar detta och menar att kunder i många fall hjälper företaget genom att 
i trådar på sociala medier svara på klagomål från andra kunder. Ifall dessa hjälpande 
kunder agerar på ett positivt och artigt sätt så kan dessa kunder bidra till att skapa en 
positiv bild av företaget i servicemötet på sociala medier. Bacile et al. (2014, s. 44) lyfter 
också den motsatta typen av kunder som genom att lägga sig i servicemötet på sociala 
medier påverkar bilden av företaget negativt. Beteendet från sådana dysfunktionella 
kunder bryter sociala normer genom att bete sig oartigt och ociviliserat mot de andra 
kunderna. Författarna menar att dessa kunder skapar negativa signaler i servicemötet på 
två sätt. För det första så verkar den kunden som skriver ett klagomål på sociala medier 
bli ännu mer upprörd och dela med sig av mer negativa upplevelser än inledningsvis. För 
det andra så kan andra kunder som ser hur de dysfunktionella kunderna beter sig ofta bli 
involverade i en diskussion med de dysfunktionella kunderna vilket innebär att långa 
trådar på företagets egen kanal fyllda med negativa diskussioner. Dessa typer av kunder 
har därför potentialen att skapa negativa uppfattningar av servicemötet och företaget i 
stort (Bacile et al., 2014, s. 45). 
 
Bacile et al. (2014, s. 47) menar att i servicemötet på sociala medier behövs personal som 
är kunniga inom marknadskommunikation som kan hantera kundklagomål i denna 
kontext. Vidare menar författarna att personalen som hanterar sociala medier måste vara 
så pass kunniga att de kan lösa kundernas problem för att visa att företagen bryr sig om 
sina kunder. Ramanathan et al. (2017, s. 118) menar också att omdömen på sociala medier 
är har en stor betydelse för kundens tillfredsställelse, vilket vi kan se ytterligare stärker 
vikten av att företaget har en kompetent personal. Bacile et al. (2014, s. 48) avslutar med 
att efterfråga framtida forskning som undersöker hur företag ska bete sig på sociala 
medier när man hanterar problematiska kunder. Detta understryker behovet av denna 
studie då insikter i hur kritiska händelser på sociala medier påverkar hur kunderna 
upplever relationen med företaget. 

3.2.4 Skriftlig kommunikation 
Den kommunikation som sker i servicemötet på Facebook skiljer sig från den som sker i 
traditionell marknadsföring. Gretry et al. (2017, s. 78) lyfter fram vad som gör 
kommunikationen på sociala medier speciell jämfört med vanlig marknadsföring från 
företag till kund. Författarna menar att kommunikationen på sociala medier grundar sig i 
en tvåvägskommunikation där båda parter får komma till tals och där svaren från företaget 
måste vara anpassat och koordinerat till tidigare meddelanden från enskilda kunder. 
Kommunikationen på sociala medier är därför mer spontan och liknar mer ett vanligt 
samtal än vad traditionell marknadsföring gör. Det finns också skillnader mellan det 
traditionella servicemötet som sker ansikte mot ansikte och ett servicemöte på Facebook 
och dessa har att göra med att mötet sker helt och hållet genom skrift och inte genom tal. 
Detta gör att det finns en till dimension av det digitala mötet som inte finns med i ett möte 
ansikte mot ansikte. Raciti & Dagger (2010) undersöker vilken betydelse skriftlig 
kommunikation har för relationen mellan en tjänsteleverantör och kunden. Raciti & 
Dagger menar att kommunikationen som sker mellan företaget och kunden spelar en 
viktig roll i relationen. Fortsatt menar författarna att relationsmarknadsföring handlar 
mycket förmedla hur viktig kunden är för företaget och skapa en känsla av närhet som 
befäster relationen och där spelar kommunikationen en viktig roll. När vi undersöker 
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vilken betydelse kritiska incidenter och servicemötet har för relationen med företaget är 
således också kommunikationen en viktig del av kundens upplevelse. Raciti & Dagger 
(2010, s. 106) visar också genom en undersökning att det finns ett samband mellan den 
skrivna kommunikationen mellan kund och företag och relationen med företaget. 
Kundens relation med företaget kan stärkas om kommunikationen är bra. Detta menar 
författarna visar att skriftlig kommunikation har en påverkan på relationen och det är 
viktigt för tjänsteföretag att vara medvetna om hur skriftlig kommunikation påverkar 
utvecklandet av relationen med sina kunder. Gretry et al. (2017, s. 83) menar också att 
företag kan öka kundens förtroende till företaget och därmed också stärka relationen 
genom att använda sig av den typ av kommunikation som kunden förväntar sig på sociala 
medier. De typer av kommunikation som Gretry et al. (2017, s. 77) visar har betydelse är 
en formell eller informell kommunikationsstil. En informell kommunikationsstil ökar 
kundens förtroende till företaget om kunden är bekant med företaget sedan tidigare 
(Gretry et al., 2017, s. 81). Fortsatt visar författarna att om kunden inte är bekant med 
företaget så kommer en informell kommunikationsstil minska kundens förtroende. Gretry 
et al. menar att detta visar på att kunden förväntar sig att företag ska bete sig enligt sociala 
normer och att informellt språk är därför passande att använda om kunden är bekant med 
företaget och opassande om kunden inte är bekant med företaget.  
 
Raciti & Dagger (2010) undersöker också hur skriftlig kommunikation uppfattas. 28 olika 
faktorer för skriftlig kommunikation, till exempel logisk struktur och vänlig ton, testades 
och genom detta kunde Raciti & Dagger (2010, s.106) se fyra olika dimensioner i skriftlig 
kommunikation som har påverkan på hur kunderna uppfattar relationen. Dessa 
dimensioner rör meddelandets klarhet, korrekthet, fysiska form och estetik. I tabellen 
nedan förklaras vad varje dimension innehåller. 
 
Tabell 1. De fyra dimensionerna i skriftlig kommunikation. Källa: Raciti & Dagger (2010, 
s. 110) 

Klarhet 

 
• Tydliga meningar 
• Logisk struktur 
• Vänlig ton 
• Enkla ord 
• Ingen onödig repetition 
• Innehåller relevant information 

 

Korrekthet 

 
• Inga grammatiska fel 
• Inga stavfel 

 

Fysik form 

 
• Färg på papper 
• Färg på tryck 
• Papperskvalitet 
• Pappersform 
• Kuvertstorlek 

 

Estetik 

 
• Användandet av fetstil, kursivstil och 

understruken text 
• Tydligt teckensnitt 
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Vår studie undersöker servicemötet och kommunikationen på Facebook och därför är 
fysisk form och estetiken i kommunikationen två dimensioner som inte direkt berörs då 
kommunikationen på Facebook är densamma hela tiden för dessa dimensioner. De övriga 
två dimensionerna, klarhet och korrekthet, är däremot av intresse då dessa i högsta grad 
finns närvarande i servicemötet på Facebook. Raciti & Dagger (2010, s. 107) visar att 
klarhet i meddelandet är den viktigaste dimensionen i kommunikationen för relationen. 
Även korrektheten i meddelandet är också en dimension som driver kundernas 
uppfattning av relationen. Detta understryker vikten av att ta hänsyn till dessa vid 
undersökandet av kundens upplevelse av en kritisk incident på sociala medier.  

3.3 Kritiska incidenter 

3.3.1 Vad är kritiska incidenter?  
Servicemötet sägs vara mötet mellan kunden och företagets medarbetare. Detta är ett 
viktigt skede i serviceprocessen då det är i mötet som kundens uppfattning av tjänsten 
formas. Med det i åtanke så går det diskutera huruvida ett enskilt servicemöte kan ha 
betydelse för kundens uppfattning av tjänsten. Detta har också studerats av flera forskare 
inom marknadsföring som kallar en sådan händelse för en kritisk incident. Flanagan 
(1954) var den som först introducerade uttrycket kritiska incidenter i samband med att 
han presenterade en metod för att studera och förstå mänskligt beteende genom kritiska 
incidenter men det var när Bitner et al. (1990) använde samma metod och utforskade 
kritiska incidenter som det fick fäste inom tjänsteforskningen. Bitner et al. (1990, s. 73) 
beskriver en kritisk incident som en händelse som signifikativt kan bidra eller förringa 
det övergripande syftet med en aktivitet. Detta kan till exempel ske i samband med att en 
tjänst konsumeras, där en interaktion mellan kund och servicepersonal kan göra kunden 
särskilt nöjd eller missnöjd. En kritisk incident kan alltså både vara positiv eller negativ. 
Då denna studie endast undersöker hur kunder upplever negativa kritiska incidenter så 
kommer litteraturgenomgången naturligt också fokusera på den negativa inverkan som 
kritiska händelser kan ha. Bitner et al. (1990, s. 73) menar att undersökandet av kritiska 
incidenter är bidragande till förståelse av kundens slutgiltiga positiva eller negativa 
uppfattning av en tjänst. Tidigare studier som studerat kritiska incidenter har utgått från 
Flanagans (1954) metod där forskaren samlar in kritiska incidenter och kategoriserar 
dessa för att kunna göra dem användbara i lösandet av praktiska problem. Vi har i denna 
studie valt ett annat angreppssätt då vi har kritiska incidenter som en utgångspunkt för att 
förstå hur kunder upplever dessa i ett större relationsperspektiv. Det är däremot viktigt 
för vår studie att lyfta fram vad tidigare forskning konstaterat är en kritisk incident och 
hur kunder ser på dessa incidenter. Den forskning vi lyfter fram har studerat kritiska 
incidenter i olika branscher, men ingen har använt Facebook som utgångspunkt. Vi väljer 
att fokusera på kundens upplevelse av incidenten utan att fokusera på vilken bransch det 
gäller. Detta eftersom vi vill undersöka om kritiska incidenter på Facebook har samma 
betydelse för kunden. Nedan finner dock läsaren en tabell över vilken bransch respektive 
studie har studerat för att ge en överblick. Vi har i tidigare forskning om kritiska 
incidenter hittat två delar av kundens upplevelse som är relevanta för vår studie och 
servicemötet på Facebook. Vi kommer nedan lyfta fram vad som sagts om dessa. De två 
delarna är personalens beteende och andra kunders beteende. 
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Tabell 2. Tidigare studier inom kritiska incidenter med tillhörande kontexter. 

 

3.3.2 Personalens beteende 
För vår studie är det viktigt för att poängtera att även om servicemötet sker genom en 
skärm så kommer personalens bemötande av kunderna på sociala medier vara en stor del 
av hur den kritiska incidenten upplevs. En viktig del i kundens upplevelse är att få en 
möjlighet att ge sin bild av ett servicemisslyckande (Edvardsson, 1992, s. 25). Författaren 
menar att när kunder har ett problem så behöver de få tydlig information för att veta hur 
de ska agera. Edvardsson (1992, s. 26) kommer fram till att det är viktigt för kundens 
upplevelse att personalen är kunnig och visar en förståelse för kundens situation. Om 
kunden bemöts på detta sätt kan en negativ upplevelse istället vändas till någonting 
positivt. Bitner et al. (1990, s. 80) lyfter fram att om kunden i slutändan kommer ihåg en 
incident som positiv eller negativ beror på kundens uppfattning av hur väl personalen 
löser problemet snarare än problemet i sig. Bejou et al. (1996, s. 39) konstaterar i linje 
med detta att det är viktigt med kunnig personal som förstår kunderna och kan agera i 
kritiska situationer för att hjälpa kunden. En kritisk incident kan vara att kundens 
önskemål gör att tjänsten måste anpassas (Bitner et al., 1990, s. 75) och i dessa fall ser vi 
att personalens förmåga att lösa problemet är viktig för att göra kunden nöjd. 
Servicemötet på sociala medier kan få inslag av denna typ av incidenter när kunden 
upplever problem med tjänster. Det är av intresse för oss att undersöka hur kunder vill att 
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företag ska lösa sådana incidenter på Facebook. Om personalen beter sig på ett sätt som 
kunden inte förväntar sig kan detta upplevas som negativt (Bitner et al., 1990, s. 75). 
Detta ser vi är en viktig aspekt för företag som är aktiva på sociala medier. Den 
kommunikation som sker där kommer att finnas kvar långt efter att det aktuella 
servicemötet avslutats. Kunder kan därmed se denna kommunikation även efter 
servicemötet och forma sin bild av företaget utifrån den. Det intressanta för vår studie är 
att se om kundens upplevelse förändras ifall företaget agerar på ett sätt som kunden inte 
förväntar sig. Ytterligare en dimension på sociala medier är att servicemötet är synligt för 
fler än bara den enskilda kunden. Därför är det också av intresse att undersöka om 
personalens beteende också kan ha betydelse för fler än bara den enskilda kunden.  
 
Bejou et al. (1996, s. 37) jämför amerikanska och svenska kunder och amerikaner 
förväntar sig mer från personalen än vad svenska kunder gör. Detta menar författarna 
indikerar att amerikanska kunder ser servicepersonalen som mer kapabla att lösa 
problemen än vad svenska kunder gör. Vår studie undersöker inte skillnader mellan 
länder och kulturer men det är relevant för vår diskussion att lyfta fram att kundens 
förväntningar på hanterandet av den kritiska incidenten också kan spela in i hur den 
kommer upplevas. I förhållande till detta visar Edvardsson (1992, s. 25) att det finns en 
signifikant skillnad i hur personal och kunder uppfattar kritiska incidenter, både i vad som 
orsakade incidenten men också vilken effekt incidenten har på den fortsatta relationen 
mellan dem emellan. Därav menar författaren att företaget måste lyssna till kunden och 
inte bara personalen som är i kontakt med kunderna om de ska förstå hur kundens 
uppfattning av tjänsten formas. Detta är viktigt att påpeka för oss då vi i vår studie utgår 
från kundens upplevelse av servicemötet på Facebook.  
 
Keaveney (1995) och Lee (2010) visar olika beteenden från servicepersonal som gör 
kunder missnöjda vid kritiska incidenter. Enligt Keaveney (1995, s. 76) är personal som 
inte bryr sig en orsak till misslyckade servicemöten. Detta sker exempelvis när personalen 
inte lyssnar på kunderna. Lee (2010, s. 1121) resonerar på ett liknande sätt och lyfter 
likgiltigt beteende från personalen är den största orsaken till kundmissnöje. Likgiltigt 
beteende förklaras med att personalen upplevdes ointresserad av kunden. Keaveney 
(1995, s. 77) visar att en annan orsak till missnöje från kunden är när personalen visar en 
brist på flexibilitet och inte lyssnar på kunderna eller inte kan kommunicera tydligt med 
dem. Lee (2010, s.1122) konstaterar också att okänsligt beteende där tjänsteleverantörens 
kommunikation inte är tillräckligt tydlig eller där kunden upplever att leverantören inte 
bryr sig om kundens önskemål gör kunden missnöjd. Både Keaveney (1995, s. 77) och 
Lee (2010, s. 1123) visar att oartig personal också gör kunder missnöjda. Författarna 
förklarar att kunderna blir missnöjda om personalen agerar på ett nedlåtande sätt och 
uppfattas som arroganta. Till sist så ser både Keaveney (1995, s. 77) och Lee (2008, s. 
1124) att om en tjänsteleverantör uppfattas vara okunnig eller utstrålar en osäkerhet så 
kan också detta bidra till kundens missnöje. Alla dessa beteenden ser vi som aktuella för 
vår studie då de handlar om hur kunden upplever servicemötet och företagets beteende 
vilket också är ett syfte med vår studie. 

3.3.4 Andra kunders beteende 
På sociala medier kan andra kunder inte bara se vad som skrivs mellan företaget och 
kunden utan de kan också kommunicera direkt med den kund som skrivit inlägget. Det är 
därför relevant att visa vad tidigare forskning har sagt om hur kunder kan påverka 
varandra i kritiska incidenter.  
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Grove & Fisk (1997, s.71) visar att andra kunders påverkan går att kategorisera in två 
huvudkategorier; protokollincidenter och sällskapsincidenter. Protokollincidenter 
förklaras som hur en kund påverkas av hur en annan kund efterlever de normer och regler 
som finns, till exempel att andra kunder tränger sig i kön har en negativ inverkan på 
kundens serviceupplevelse. Sällskapsincidenter menar författarna är händelser som sker 
i det sociala samspelet med andra kunder, till exempel att träffa ett trevligt par bidrar 
positivt till upplevelsen (Grove & Fisk, 1997, s. 73). Författarna menar att företag bör ta 
hänsyn till hur kunderna påverkas av varandra för att optimera upplevelsen av tjänsten. 
Jingyun et al. (2010, s. 394) visar genom sina resultat att kunder indirekt kan påverka 
varandra till exempel genom att observera hur andra kunder beter sig och inspireras av 
detta på ett positivt sätt eller genom att påverkas negativt på grund av att observera andra 
kunder som är otrevliga mot alla i deras närhet. Jingyun et al. (2010, s. 395) understryker 
att det finns möjligheter för tjänsteleverantörer att utnyttja den interaktion kunderna har 
sinsemellan för att förbättra kunderna upplevelse av tjänsten. Då sociala medier är en 
offentlig plattform där företag har en begränsad möjlighet att kontrollera hur kunderna 
interagerar med varandra så är detta något som är intressant för vår studie. Genom 
observationer av hur andra kunder beter sig och blir bemötta så finns en möjlighet att 
kundens bild av företaget förändras och därmed också upplevelsen av relationen med 
företaget. Grove & Fisk (1997, s. 80) lyfter fram att deras slutsatser inte går att 
generalisera över alla tjänster men att protokoll- och sällskapsfaktorer är troligen något 
som påverkar relationen kunder har till varandra i flera servicekontexter. Då närvaron av 
andra kunder är något som definitivt finns på sociala medier och på Facebook så anser vi 
att detta är någonting som är relevant för vår studie att diskutera och undersöka om så 
även är fallet i det digitala servicemötet på sociala medier. 

3.4 Sammanfattning 
Vår teoretiska referensram är baserad på tre huvudområden vilka är relationen mellan 
kund och företag, servicemötet och kritiska incidenter. Relationer utgörs av att 
återkommande utbyten mellan kund och företag existerar. De tre faktorer som har 
betydelse för relationen är engagemang, förtroende och tillfredsställelse. Vi har också 
konstaterat att sociala medier kan ha betydelse för relationen mellan kund och företag. 
Med servicemötet menar man traditionellt det fysiska mötet mellan en kund och ett 
företag och i dessa möten så finns det, enligt forskningen, etablerade roller som aktörerna 
i servicemötet agerar efter. Servicemötet på sociala medier skiljer sig från det traditionella 
servicemötet då det är en öppen plattform där kommunikationen kan observeras av många 
andra kunder både under och efter servicemötet är avslutat. Då servicemötet på sociala 
medier sker genom en skärm så har den skriftliga kommunikationen stor betydelse för 
mötet. Slutligen så har vi också sett att en kritisk incident kan ha en negativ inverkan på 
helhetsbedömningen av tjänsten och att en kritisk incident kan uppstå genom på 
personalens eller andra kunders beteende. Utifrån studiens problemformulering och syfte 
där vi vill ta reda på hur kunden upplever servicemötet på sociala medier vid kritiska 
incidenter ser vi dessa teorier som viktiga för oss. Vi behöver därför förhålla oss till dessa 
teorier då de beskriver hur servicemötet och relationen mellan kund och företag ser ut.  
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel presenterar vi hur vi praktiskt gått tillväga när vi gjort vår datainsamling 
samt diskuterar vilka för- och nackdelar som finns med de olika beslut vi tagit under 
datainsamlingen. Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en tydlig bild av hur vi samlat 
in vår data så att hen själv kan göra en bedömning över hur trovärdig studien är.  

4.1 Forskningsdesign  
För att identifiera vilken metod som skulle vara mest passande för denna studie så gjordes 
en genomgång av ett tiotal andra vetenskapliga studier som också utgått från kritiska 
incidenter. Av dessa tio studier så hade åtta genomfört sin datainsamling via intervjuer 
(se Appendix 1). Detta ser vi som en tydlig indikation på att intervjuer är en passande 
metod för datainsamling även i vår studie om hur kunder upplever kritiska incidenter. 
Kvale & Brinkman (2014, s. 18) förklarar en intervju som ett forum där två personer 
utbyter åsikter och talar om ett ämne vilket båda har ett intresse av. Som det framgår i vår 
frågeställning så är det individens åsikter och upplevelser vi strävar efter att ta del av i 
denna studie och det är också en faktor som indikerar på att intervjuer är en passande 
metod för denna studie. Kvale & Brinkman (2014, s. 17) resonerar liknande då de 
konstaterar att forskaren försöker förstå världen genom respondenternas ögon vid 
genomförandet av intervjuer. Vår inledande idé i arbetet med denna studie var att 
datainsamlingen skulle ske genom fokusgrupper. Vår tanke var att det skulle fånga 
gruppdynamiken som finns på sociala medier. Morgan (1996, s. 130) definierar en 
fokusgrupp som en metod där insamling av data sker via gruppinteraktioner runt ett ämne 
valt av forskaren. I takt med att metoden diskuterades i förhållande till vår frågeställning, 
hur kunden upplever relationen till företag vid kritiska incidenter på sociala medier, så 
insåg vi dock att det är individens upplevelse vi är intresserade av. Därav såg vi det också 
som mer passande att välja intervjuer som metod. 
 
De tio studier vi gått igenom har främst fokuserat på att definiera vad en kritisk incident 
är för att sedan kategorisera dessa händelser och därav har också många av dessa studier 
använt sig av kortare intervjuer (se Appendix 1). Dessa intervjuer har varit inriktade på 
kundens upplevelse av den enskilda incidenten. Eftersom vi strävar efter att gå ett steg 
längre och få en förståelse för hur kunder upplever relationen till företaget i samband med 
hanterandet av en kritisk incident så bidrar inte kortare intervjuer med tillräckligt utförliga 
svar från respondenterna. Kylén (2004, s. 18) menar att kortare intervjuer på 5-20 minuter 
kan räcka om man vill gå på djupet på ett väldigt begränsat ämne. Hur kunden upplever 
relationen till företaget går dock, enligt vår mening, inte att beteckna som ett begränsat 
ämne utan det bör tvärtom betraktas som ett väldigt komplext ämne då kundrelationen 
består av ett antal olika komponenter. Därav kommer inte kortare intervjuer att vara 
tillräckligt informativa och av den anledningen genomför vi i denna studie istället att 
längre och djupare intervjuer med de deltagande respondenterna. Kylén (2004, s. 18) 
anser att genom en längre intervju på 40-60 minuter så hinner forskaren klara av fler 
frågeområden och fördjupa sig i det som anses vara av störst vikt.  
 
Saunders et al. (2012, s. 374) presenterar tre olika typer av intervjuer, vilka är 
strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. I strukturerade intervjuer 
så har forskaren en lista med frågor som är bestämda innan intervjun. Under intervjun så 
läser sedan intervjuaren upp dessa frågor ordagrant och bör läsa dessa frågor likadant 
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under varje intervju för att inte påverka respondenten. I strukturerade intervjuer ligger 
dock fokus på att samla in kvantitativa data. Därmed är strukturerade intervjuer inte 
passande för oss då vi genomför en kvalitativ studie där strävan är att skapa en förståelse 
för respondenten. Strukturerade intervjuer skulle begränsa respondenternas möjlighet 
uttrycka åsikter och resonemang som inte behandlas av frågorna. Detta skulle innebära 
en risk för oss att gå miste om aspekter av servicemötet som har betydelse för 
respondenterna. Det skulle också begränsa vår möjlighet att skapa en förståelse för 
respondenterna. Trost (2010, s. 39) menar att i sådana intervjuer ska forskaren genomföra 
intervjuerna på exakt samma sätt utan någon variation i genomförandet. Detta skulle 
innebära att vi inte skulle kunna be respondenterna utveckla sina svar om vi saknar 
information för att förstå vad de menar. Bryman (2011, s. 412-413) kallar de intervjuer 
som sker i samband med kvalitativ forskning för kvalitativa intervjuer. Han menar att 
fokus i sådana intervjuer kan anpassas efter respondenterna och vad de svarar på 
intervjufrågorna. Trost (2010, s. 32) konstaterar också att kvalitativa intervjuer är att 
föredra när forskaren strävar efter att förstå respondenten. Som vi nämnt ovan vill vi 
skapa en förståelse för respondenternas upplevelse och därför är också kvalitativa 
intervjuer en passande metod för oss. I semistrukturerade intervjuer så utgår forskaren 
från en lista med huvudfrågor som ska avhandlas under intervjun (Saunders et al., 2012, 
s. 374). Enligt författarna så kan ordningen på frågorna variera mellan olika intervjuer, 
beroende på vad som diskuteras under intervjun. Det kan också vara så att frågor utöver 
de som finns listade innan intervjun används för att säkerställa att respondenten ger 
tillräckligt med information om det som diskuteras (Saunders et al., 2012, s. 375). 
Ostrukturerade intervjuer å andra sidan är enligt författarna informella och intervjuaren 
har inte några förutbestämda frågor vid denna typ av intervju, även om det är viktigt att 
ha en klar bild av vad som ska studeras. I denna typ av intervju så får därför respondenten 
tala fritt om händelser och beteenden relaterade till det ämne som studeras. 
 
I denna studie ansåg vi det vara mest passande att genomföra semistrukturerade 
intervjuer. Som vi nämner ovan så skulle vi riskera att missa viktig information om 
respondenternas upplevelse om vi endast utgår från förutbestämda frågor i en strukturerad 
intervju. Ostrukturerade intervjuer å andra sidan innebär en risk för oss som intervjuare 
att missa viktiga områden som är relevanta för vår frågeställning och syfte. Som tidigare 
nämnt har vi utgått från ett deduktivt synsätt, där vi utgått från befintliga teorier. Om vi 
skulle använt oss av ostrukturerade intervjuer där respondenterna fick tala fritt relaterat 
till ämnet skulle det vara en svårighet för oss att kunna relatera svaren till de teorier vi 
utgått från. Vi behöver därför en ram att utgå från för att säkerställa att intervjuerna 
behandlar de områden vi behöver. Med detta i åtanke föll valet på semistrukturerade 
intervjuer där vi både kan leda intervjun och säkerställa att vi behandlar de viktigaste 
ämnena från vår teoretiska referensram, samtidigt som respondenterna får öppna frågor 
där deras svar inte begränsas av vår intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer ger oss 
möjligheten att gå utanför de förutbestämda frågorna så att vi kan fortsätta diskutera 
ämnen som är relevanta för studien, även om de inte fanns med i de förutbestämda 
frågorna.  

4.2 Intervjuguide 
För att säkerställa att vi behandlade de viktigaste teorierna under intervjuerna så 
utformade vi en intervjuguide (Appendix 2). En intervjuguide är enligt Bryman (2011, s. 
419) en lista över de frågeställningar som ska behandlas under intervjun. Som vi nämner 
tidigare så utgår vår intervjuguide från en deduktiv ansats, vilket enligt Bryman (2011, s. 
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26) innebär att forskaren utgår från befintlig teori och testar denna på verkligheten. Därför 
förefaller det sig naturligt att vi i formulerandet av vår intervjuguide utgår från vår 
teoretiska referensram. Saunders (2012, s. 386) säger också att intervjun kan utgå från 
litteraturen forskaren har läst och att det är viktigt att ha en idé om vilka teman som ska 
diskuteras med respondenterna. Den här studiens teoretiska referensram vilar på teorier 
om tre huvudområden, vilka är relationsmarknadsföring, servicemötet och kritiska 
incidenter och därav så återfinns dessa teman också i intervjuguiden. Saunders (2012, s. 
384) menar att det som forskare är viktigt att vara påläst inom ämnet innan man genomför 
intervjuerna. Med tanke på att vi studerat ett stort antal teorier inom dessa tre 
huvudområden samt skrivit den teoretiska referensramen innan vi formulerade vår 
intervjuguide och genomförde intervjuerna så kan vi fastställa att vi hade en gedigen 
kännedom om ämnesområdena innan intervjuerna genomfördes. 
 
I denna studie strävar vi efter att ta del av individens upplevelse och därav är det av stor 
vikt att vi som intervjuare inte påverkar respondenterna. Det är därför fördelaktigt för oss 
att ställa öppna och raka frågor för att respondenterna ska få mycket utrymme att uttrycka 
och utveckla sina åsikter. Kylén (2004, s. 19) konstaterar också att längre intervjuer ofta 
är av en mer öppen karaktär. Trost (2010, s. 95) menar också att det är viktigt att man 
som intervjuare ställer enkla och raka frågor och att en genomarbetad intervjuguide 
underlättar detta. Bryman (2011, s. 415) påtalar vidare att det finns utrymme för 
författaren att ställa följdfrågor när man genomför en semistrukturerad intervju, så länge 
de hänger samman med något som respondenten har sagt. Eftersom vi genomförde 
semistrukturerade intervjuer så innebar det också att följdfrågor kom upp inom vissa 
områden. Kundrelationer får, enligt oss, betecknas som ett komplext ämne och därför 
blev inte alltid våra följdfrågor lika raka och enkla som frågorna i intervjuguiden. Om vi 
upptäckte att en respondent inte förstod vad vi menade i samband med en följdfråga så 
var vi noga med att förklara vad vi menade på ett utförligare sätt.  
 
Som vi nämnde ovan så är vår intervjuguide baserad på de tre huvudområden som vår 
teoretiska bakgrund vilar på. Saunders et al. (2012, s. 386) menar att det är viktigt att de 
teman man ska diskutera kommer i en logisk ordning. Med detta i åtanke så har vi delat 
upp vår intervjuguide i nio avsnitt och dessa är; allmänt om respondenten, scenariot, 
kritiska incidenter, servicemötet - traditionella teorier, servicemötet - digitala mötet, 
servicemötet - kommunikation, andra kunder, relationen till företaget och avslutning. Vi 
ansåg att detta var en passande ordning för intervjun då vi från början av intervjun 
diskuterar hur respondenten ser på olika delar av företagets agerande för att sedan i slutet 
komma in på hur detta har betydelse för respondenternas relation till företaget. Då 
respondenterna under intervjun har fått resonera runt hur de ser på företagets agerande så 
blir det lättare för dem att komma med tankar om hur det har betydelse för relationen 
jämfört med om vi hade diskuterat dessa frågor från början. Trost (2010, s. 84) menar 
också att de inledande frågorna är viktiga för att resten av intervjun ska flyta på ett bra 
sätt. Han menar att ett bra sätt att börja kan vara att låta den intervjuade prata om 
någonting i anslutning till det område intervjun kommer att handla om. Med detta i åtanke 
så handlade den första delen av intervjun, som vi kallat allmänt om respondenten, om att 
få den vi intervjuade bekväm. Vi ställde därför enkla frågor om respondentens vanor i 
förhållande till sociala medier och snabbmatsrestauranger. Det andra avsnittet i 
intervjuguiden, scenariot, handlar endast om att vi presenterar det scenario som ligger till 
grund för resten av intervjun. Det tredje avsnittet i intervjuguiden utgick från teorier om 
kritiska incidenter. Där låg fokus på att diskutera hur respondenten såg på den kritiska 
incident som uppstått i scenariot för att vi sedan skulle kunna koppla detta till teorier om 
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kritiska incidenter och hur företag ska hantera detta. De kommande fyra avsnitten i 
intervjuguiden har utgått från teorier om servicemötet. Eftersom att det finns många olika 
delar som har betydelse för servicemötet så valde vi dock att dela upp det i fyra delar för 
att säkerställa att i vi behandlade alla dessa delar. Det näst sista avsnittet i intervjuguiden 
handlar om hur respondentens bild av företaget efter att företagets agerande har 
diskuterats. Precis som i de andra avsnitten så är också frågorna i det här avsnittet 
baserade på teoretiska referensramen och mer specifikt teorier om kundrelationer. I den 
sista delen i intervjuguiden så säkerställer vi med respondenten att vi inte missat något de 
tycker vi borde tagit upp. Vi ger de också en chans att uttrycka några allmänna tankar om 
hur de ser på företag som är aktiva på Facebook.  

4.3 Scenarion 
Tidigare studier som diskuterat kritiska incidenter har haft som utgångspunkt att endast 
undersöka och skapa en förståelse för de typer av kritiska incidenter som finns i den 
bransch de studerar. Som vi nämnt tidigare så är vårt syfte att gå̊ ett steg längre och först 
undersöka hur respondenterna upplever den kritiska incidenten, för att sedan undersöka 
hur det i sin tur har betydelse för relationen till företaget. Då vi i denna studie genomför 
djupintervjuer så kommer vi att ha ett mindre antal respondenter jämfört med vad tidigare 
studier, som studerat kritiska incidenter, haft. Trots att så är fallet så måste vi på̊ något 
sätt fånga hur kritiska incidenter på̊ sociala medier ser ut eftersom att det blir 
problematiskt att diskutera respondenternas svar om de hela tiden svarar utifrån olika 
incidenter. Vi har därför själva valt att samla in och kategorisera kritiska incidenter från 
företags facebooksidor. Till följd av detta så har vi samlat in 100 verkliga incidenter 
(Appendix 3), från tre större snabbmatskedjor som är verksamma i Sverige, där kunder 
framfört klagomål på̊ deras facebooksidor. De restauranger vi har valt att studera är Max 
Hamburgare, McDonald’s och Burger King då dessa är de hamburgerkedjor som går bäst 
i Sverige. Enligt DN var dessa hamburgerkedjor de tre mest lönsamma i Sverige under 
2015 (Falkirk, 2016). Eftersom att dessa tre hamburgerkedjor är så pass stora så finns det 
också̊ ett stort antal inlägg, från deras kunder, att studera på̊ deras facebooksidor. 
  
För att tydliggöra hur vi genomfört insamlingen av dessa incidenter så har vi definierat 
hur vi ser på̊ en kritisk incident på̊ Facebook genom att sätta upp ett antal kriterier som 
ska vara uppfyllda för att det ska klassificeras som en kritisk incident. De kriterier vi satt 
upp är att det ska: 

  
• Vara tydligt kopplat till en specifik händelse - t.ex. att kunden är besviken över 

att de serveras en kall hamburgare.  
• Tydligt framgå̊ att kunden är missnöjd - är det minsta tvivel om incidenten inte är 

en negativ händelse så kommer vi att bortse från det exemplet.  
• Företaget ska ha svarat minst en gång - vi bortser från inlägg där företag inte har 

svarat överhuvudtaget. 
  
Dessa kriterier har vi satt upp för att kunna konstruera ett scenario som på̊ ett realistiskt 
sätt speglar hur det i verkligheten ser ut på̊ ett företags facebooksida. Efter att vi gått 
igenom dessa tre företags facebooksidor och samlat in 100 incidenter som uppfyller de 
ovanstående kriterierna så har vi kunnat kategoriserat dessa incidenter i två̊ olika 
kategorier. Antingen så har de kategoriserats som ett servicemisslyckande eller som att 
personalen på̊ något sätt gjort kunden missnöjd. Ett servicemisslyckande innebär att 
företaget på̊ något sätt misslyckats med kärntjänsten, till exempel att den tillagade maten 
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inte var bra eller att något på̊ beställningen saknades. De incidenter som orsakades av 
personalen innebar till exempel att de var otrevliga, nonchalanta eller att det var dålig 
service. I Appendix 4 framgår två̊ exempel på̊ dels en kritisk incident som orsakats av ett 
servicemisslyckande och dels en incident som orsakats av personalens beteende. Efter att 
vi samlat in och kategoriserat de incidenter vi sett på̊ företagens facebooksidor så 
konstruerade vi scenariot. 
  
När vi kategoriserade de insamlade incidenterna så framgick det att det var 65 incidenter 
som kom att kategoriseras som servicemisslyckanden och 35 incidenter som vi 
kategoriserade som personalens fel. Därav kom vi fram till att det reflekterade 
verkligheten bäst om ursprungsinlägget bestod av att kunden klagade på̊ ett 
servicemisslyckande. Eftersom det också̊ var en stor del av de observerade incidenterna 
som blev kategoriserade som personalens fel ansåg vi att det var viktigt att även diskutera 
hur respondenterna såg på̊ detta. Av den anledningen så valde vi att lägga till ytterligare 
en kommentar från den fiktiva kunden som skrev ursprungsinlägget, där hen framförde 
klagomål på̊ att personalen varit otrevlig. 
  
När det kommer till restaurangens svar i scenariot så har vi valt ut två̊ verkliga exempel 
på̊ hur de tre hamburgerkedjorna, vi studerat, har formulerat sig när de fått in klagomål 
på̊ sin facebooksida. Det första svaret som ges i scenariot är kopierat från ett verkligt 
exempel där en av hamburgerkedjorna svarade på̊ ett facebookklagomål som vi 
kategoriserade som ett servicemisslyckande. På samma sätt är det andra svaret från 
företaget, i scenariot, kopierat från hur en av hamburgerkedjorna svarade på̊ ett inlägg vi 
kategoriserade som personalens fel. Detta scenario har vi sedan under våra intervjuer 
utgått ifrån och diskuterat hur respondenterna upplever olika faktorer. Här nedan ser ni 
scenariot. 
  

 
Figur 1. Scenariot. 
  
Som vi nämnt tidigare så har tidigare studier om kritiska incidenter samlat in och 
kategoriserat incidenter genom intervjuer. Det kan anses vara en svaghet i vår studie att 
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vi istället valt att själva samla in dessa incidenter via sociala medier, då det kan medföra 
en risk att vi tolkar svaren för mycket. Vi anser dock att de kriterier vi satt upp för att vi 
ska klassa det som en kritisk incident motverkar risken för att göra egna tolkningar av 
incidenterna. Som nämnt har vi samlat in 100 kritiska incidenter och detta antal ligger i 
underkant jämfört med hur många incidenter som tidigare studier som studerat kritiska 
incidenter har samlat in (se Appendix 1). Detta anser vi dock inte vara något problem för 
vår studie då vi ansåg oss ha uppnått en mättnad i innehållet i inläggen mot slutet av 
insamlingen av de kritiska incidenterna, då de nya inläggen vi läste var väldigt lika 
varandra (se Appendix 2). Genom att vi uppnått en mättnad i svaren så anser vi oss också̊ 
ha kunnat konstruera ett verklighetstroget klagomål på̊ företaget facebooksida. Som vi 
tidigare konstaterat så var företagets svar i scenariot verkliga svar som en av 
hamburgerkedjorna använt sig av på̊ sin facebooksida och därav styrker detta också̊ 
trovärdigheten i vårt scenario.  
  
Det är också viktigt för läsaren att vara medveten om eventuella följder av att vi valt att 
använda oss av ett konstruerat scenario. Dels kan diskussionen i intervjuerna till viss del 
sägas vara hypotetiska då respondenterna inte själva har upplevt den incident som 
intervjun utgår ifrån. Det kan således ha en betydelse för hur respondenterna svarar under 
intervjun, då de utgår från hur de tror att de skulle reagera och inte utifrån hur de faktiskt 
reagerade i situationen. Det kan innebära att respondenterna blir låsta runt det kunden i 
scenariot har skrivit, vilket kan göra att deras svar blir begränsade till scenariot och inte 
berör andra faktorer som de annars eventuellt hade diskuterat. Vi valde ändå att själva 
formulera kundens svar i scenariot då vi ville att kundens agerande skulle spegla 
huvuddragen i de incidenter vi samlat in. Vi ansåg också att det var viktigt att diskutera 
samma scenario i samtliga intervjuer för att vi skulle kunna identifiera likheter och 
skillnader i respondenternas upplevelse för att kunna skapa en förståelse till vad som har 
betydelse för kunden i servicemötet, vilket är ett syfte med studien. Trots de eventuella 
bristerna med att använda ett scenario så ansåg vi ändå, med ovanstående resonemang i 
åtanke, att det var mest passande att konstruera ett eget scenario med hänsyn till studiens 
syfte.  
  
Det finns två̊ anledningar till valet av att kalla företaget för Hamburgare AB. Den ena är 
för att respondenterna skulle relatera restaurangen till snabbmat då det är detta som 
scenariot baseras på̊. Den andra anledningen till varför vi valde namnet var att vi inte ville 
påverka respondenterna genom att presentera ett etablerat varumärke till dem. Vi valde 
istället ett enkelt och allmänt namn för att respondenterna skulle kunna relatera till egna 
upplevelser utan att vi påverkar dem. För att samtliga respondenter skulle kunna relatera 
till sig själva som den fiktiva kunden så valde vi ett könsneutralt namn och därav blev det 
Kim Svensson. 
  

4.4 Pilotintervjuer 
Innan vi började genomföra vår datainsamling och våra intervjuer så genomfördes två 
pilotstudier. Bryman (2011, s. 422) menar att det är bra att göra en eller ett par 
pilotintervjuer innan man genomför de riktiga intervjuerna. Dels menar han att man då 
får en uppfattning om hur intervjun fungerar, men också för att man får mer erfarenhet av 
metoden. Efter att vi färdigställt vår första version av intervjuguiden så genomförde vi en 
första pilotstudie där vi endast bad respondenten kort sammanfatta vad hen hade svarat 
på frågan. Trost (2010, s. 95) pratar om att man som intervjuare ska ställa enkla och raka 
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frågor. Vidare menar författaren att det är lättare att ställa sådana frågor om man vet vad 
man vill ha svar på och om man är väl förberedd. Han konstaterar också att man kan träna 
sig till att ställa sådana frågor. Med detta i åtanke så var syftet med den inledande 
pilotstudien att kontrollera att respondenten uppfattade frågorna på rätt sätt samt att vi 
som intervjuare skulle bekanta oss ytterligare med vår intervjuguide. Pilotstudien 
resulterade i att vi ändrade ett antal formuleringar i vår intervjuguide då det visade sig att 
respondenten inte alltid förstod vad vi menade, eller i något fall då respondenten svarade 
på något annat än det vi menade. Efter att vi korrigerat de frågor som vi upptäckt behövde 
ändras, så genomförde vi en andra pilotstudie. Under denna pilotstudie så genomförde vi 
intervjun på samma sätt som vi tänkte att vi skulle genomföra den på riktigt. Innan vi 
genomförde pilotstudien så hade vi bestämt att en av oss skulle ha huvudansvaret för 
intervjun och ställa frågorna från intervjuguiden. Den andra av oss ansvarade för att se 
till så att vi fått så pass utförliga svar som vi behövde samt antecknade resonemang från 
respondenten som vi behövde ställa följdfrågor på. Trost (2010, s. 67) menar att två 
intervjuare, om de är samspelta, kan skapa en större förståelse och samla in en större 
informationsmängd jämfört med om man endast är en intervjuare. Efter att vi genomfört 
vår andra pilotintervju så ansåg vi båda att rollfördelningen med att en var ansvarig för 
att ställa frågorna från intervjuguiden samt att en ansvarade för anteckningar och 
följdfrågor fungerade väl. Därför bestämde vi oss också för att ta med oss dessa roller till 
de riktiga intervjuerna. Under den andra pilotstudien så såg vi också att de frågor vi 
förändrat sedan den tidigare pilotstudien nu uppfattades korrekt av respondenten och 
därför såg vi ingen anledning till att ytterligare förändra vår intervjuguide. 
 

4.5 Urval 
Det har i denna studie varit personer som i Sverige som är aktiva på sociala medier som 
är av intresse och som tidigare nämnt är denna studie avgränsad till Facebook. Enligt 
Internetstiftelsen i Sverige så är de som är mest aktiva på Facebook personer inom 
åldersgrupperna 16-25 år, 26-35 år, 36-45 år och 45-55 år (Davidsson, 2016, s. 12). De 
mest aktiva finns i gruppen 16-25 år där 78 % använder Facebook dagligen följt av 26-
35 där 70 % använder Facebook. I spannet 36-45 använder 59 % Facebook och slutligen 
54 % av personer mellan 45-55 använder Facebook dagligen. I åldersgrupperna 56-65 år, 
66-75 år samt 76 år och äldre använder 40%, 36% respektive 18% Facebook dagligen.  

 
Figur 2. Andelen internetanvändare som är aktiva på Facebook. Källa: Davidsson (2016, 
s. 12).  
 
Av ovanstående framgår att det är möjligt att hitta personer som är aktiva på Facebook 
dagligen i alla åldersgrupper. Med studiens syfte i åtanke är samtliga av dessa relevanta 
eftersom att vi vill veta hur kunder resonerar kring kritiska incidenter på sociala medier. 
Vi har dock valt att begränsa vårt urval till de åldersgrupper där fler än 50 % använder 
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Facebook dagligen. Anledningen till detta är att studiens syfte är att bidra med praktiska 
rekommendationer till hur företag kan agera på sociala medier och därför ansåg vi att det 
var mest relevant att prata med individer i de åldersgrupper som är mest aktiva på sociala 
medier. Då dessa åldersgrupper är mest aktiva på Facebook så har vi gjort antagandet att 
sannolikheten också är störst att det är dessa åldersgrupper som kommer att komma i 
kontakt med företag på Facebook. Det blev således ett kriterium att de valda 
respondenterna skulle återfinnas i dessa åldersgrupper. I denna studie har vi dock valt att 
inte involverat de som är under 15 år eftersom att de inte kan delta i studien utan målsmans 
godkännande. På Codex (2016) hemsida framgår att barn över femton måste samtycka 
och informeras om vad forskningen innebär för hens del för att de ska kunna delta. I annat 
fall krävs vårdnadshavares tillstånd. Därav representeras det yngsta åldersspannet i vår 
studie istället av åldersgruppen 16-25 år. 
 
I Davidssons (2016, s. 12) rapport så innebär en aktiv facebookanvändare att individen 
dagligen besöker Facebook. Denna definition av en aktiv facebookanvändare är 
visserligen relevant för denna studie, men för att ytterligare säkerställa att respondenterna 
är nog erfarna facebookanvändare så har vi satt ytterligare ett kriterium på 
respondenterna. Detta kriterium innebär att individen ska gilla eller kommentera olika 
inlägg på Facebook minst en gång i veckan. Därav har vi definierat en aktiv 
facebookanvändare i enlighet med kriteriet ovan. Anledningen till att detta kriterium har 
ställdes på respondenterna var för att de skulle kunna sätta sig in i och förstå de scenarion 
vi presenterade under intervjuerna.  
 
De två kriterier som användes vid valet av respondenter var, som nämnt ovan, att 
respondenterna var inom åldersspannet 16–55 år samt att de skulle vara aktiva 
facebookanvändare. Användandet av kriterier på detta sätt stämmer överens med hur 
Bryman (2011, s. 392) resonerar kring ett målinriktat urval, vilket innebär att forskaren 
strategiskt väljer ut deltagare baserat på deras relevans för studien. Ett exempel på ett 
målinriktat urval är ett snöbollsurval (Bryman, 2011, s. 392), vilket vi också har använt 
oss av i denna studie. Denna typ av urval innebär att forskaren initialt tar kontakt med 
individer relevanta för studiens tema och genom dessa får kontakt med ytterligare 
lämpliga respondenter (Bryman, 2011, s. 196). Genom denna metod så har vi hittat 
respondenter som uppfyller våra kriterier med ett målinriktat angreppssätt. Vidare 
kommer vi nu att beskriva hur vi gått tillväga i urvalsprocessen.  
 
Vårt urval har gått till så att vi kontaktat folk, inom de olika åldersgrupperna, som vi var 
bekanta med och som stämde överens med vår definition av en aktiv facebookanvändare. 
Eftersom att vi tillämpade ett snöbollsurval så frågade vi dessa personer om de kände till 
någon som skulle passa bra för vår studie. Om de tillfrågade rekommenderade någon så 
tog vi kontakt med den personen och introducerade vår studie, varför vi var intresserade 
av att prata med hen samt att vi förklarade hur vi fick tag i hens kontaktuppgifter. 
 
Enligt Trost (2010, s. 143) så kan antalet kvalitativa intervjuer variera beroende på många 
faktorer. Han menar dock att urvalet bör vara relativt litet, runt åtta respondenter, för att 
det inte ska bli en för stor och ohanterlig datamängd. Vi bestämde oss för att genomföra 
åtta intervjuer till att börja med, för att sedan utvärdera om vi behövde genomföra fler 
intervjuer. Vidare bestämde vi oss för att intervjua tre individer åldersgrupperna 16–25 
år och 26–35 år samt en individ vardera i åldersgrupperna 36–45 år och 46–55 år. 
Tankegången bakom valet att ha fler respondenter i de yngre åldersgrupperna baserades 
på samma resonemang som valet av att intervjua personer i åldersspannet 16-55 år. Då 
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störst andel personer är aktiva på Facebook dagligen i de yngre åldersgrupperna så valde 
vi att intervjua ytterligare två individ i de åldersgrupperna. Eftersom att dessa 
åldersgrupper är mer aktiva på Facebook så gjorde vi också antagandet att fler personer i 
dessa grupper kommer i kontakt med företag på Facebook. En sammanfattande tabell 
över hur det faktiska urvalet blev och hur lång tid respektive intervju tog finns nedan.  
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Tabell 3. Studiens faktiska urval. 
Namn Åldersspann Sysselsättning Tid Plats 

Henrik 16–25 år Civilingenjörsstudent 57 minuter 
55 sekunder 

Universitetet 

Anna 16–25 år Studera 
kommunikationsvetenskap/ 
Arbetar i butik 

55 minuter 
33 sekunder 

Universitetet 

Albin 16–25 år Personalvetarstudent 
/Journalist 

1 timme 10 
minuter 21 
sekunder 

Universitetet 

Frida 26–35 år Studerar internationell 
ekonomi 

48 minuter 
58 sekunder 

Universitetet 

Gustav 26–35 år Inköpare 56 minuter 3 
sekunder 

Arbetsplats 

Per 26–35 år Civilekonomstudent/ 
arbetar på hotell 

1 timme 13 
minuter 28 
sekunder 

Universitetet 

Viktor 36–45 år Universitetsadjunkt 45 minuter 
56 sekunder 

Arbetsplats 

Göran 46–55 år Rektor 49 minuter 
30 sekunder 

Arbetsplats 

 

4.6 Genomförande av intervjuer 
Att starten på intervjun var viktig var något vi hade tänkt på innan och därför inledde vi 
intervjun med att berätta lite om vår studie och vad den handlade om, för att 
respondenterna skulle känna sig bekväma med att lyssna till en början. Vi förklarade 
också att intervjun skulle gå till så att vi först ställde några frågor om respondentens 
bakgrund och att vi sedan skulle presentera ett scenario som vi skulle diskutera under 
resten av intervjun. Efter att vi förklarat detta så började vi intervjun med att ställa de 
inledande frågorna, vilka berörde respondentens vanor runt sociala medier och snabbmat. 
Det gav oss en djupare förståelse för respondenterna och deras svar senare under 
intervjun. Efter att vi bekantat oss med respondenterna och deras bakgrund så 
presenterade vi vårt scenario av en kritisk incident på Facebook för respondenten och bad 
hen att föreställa sig att vara den personen som skrivit inlägget. Efter att vi säkerställt att 
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respondenterna förstått scenariot så diskuterades scenariot från ett antal olika teman från 
den teoretiska referensramen under intervjuns gång. När vi under resten av intervjun förde 
en diskussion utifrån scenariot så använde vi oss av vår intervjuguide för att säkerställa 
att vi behandlade de relevanta ämnena och inte missade något av vikt.  
 
Innan vi bestämde plats för intervjuerna så frågade vi respondenterna om de föredrog 
någon speciell plats, detta gjorde vi för att säkerställa att respondenterna skulle känna sig 
bekväma med valet av plats. Det var tre av respondenterna som föredrog att genomföra 
intervjuerna på sin arbetsplats, vilket vi därmed gjorde. De resterande fem intervjuerna 
genomfördes i bokade grupprum i universitetets lokaler då övriga respondenter önskade 
detta. Trost (2010, s. 65) menar att det är viktigt att intervjuerna kan ske på ett lugnt och 
ostört ställe. Vidare menar han också att det är viktigt att respondenterna känner sig trygga 
där de blir intervjuade. Eftersom att respondenterna själva fick önska var de ville bli 
intervjuade samt att de var bekanta med lokalerna så kan vi fastställa att de kände sig 
bekväma med de miljöer där vi genomförde intervjuerna. Trost (2010, s. 65) säger dock 
att det kan vara en svårighet att vara på respondentens arbetsplats eftersom att det finns 
stor risk för störningar där. Detta var också något vi fick erfara under en av intervjuerna 
vi genomförde på en av respondenternas arbetsplatser, då en hen blev avbruten eftersom 
att en arbetskollega knackade på och ställde en fråga. Vi fick vid detta tillfälle återupprepa 
frågan eftersom att respondenten hade glömt vad vi frågat efter. Om man blir störd under 
intervjun så kan detta innebära att den kontakt som byggts upp under intervjun raseras 
(Trost, 2010, s. 65). Detta var dock inget som vi upplevde. Förutom att vi fick upprepa 
frågan, så upplevde vi det som att den goda kontakt vi haft innan vi blev avbrutna fortsatte 
under resten av intervjun också. 
 
För att säkerställa att vi inte skulle missa någon viktig information så spelades samtliga 
intervjuer in. Detta gjorde vi genom att använda våra telefoner, som vi la på bordet mellan 
oss och respondenten. Trost (2010, s. 74) nämner både för- och nackdelar med att spela 
in intervjuerna. Han menar att det finns fördelar i att kunna lyssna på intervjun upprepade 
gånger då det går att lyssna till ordval och tonfall samt ordagrant skriva ner vad som sagts. 
Vidare menar författaren också att man kan fokusera på frågor och svaren istället för att 
sitta och föra anteckningar. Detta var något vi såg som en stor fördel med att spela in 
intervjuerna, då vi kunde fokusera på att lyssna på respondenten och endast notera saker 
som vi tyckte var intressanta för att ställa följdfrågor på. Samtidigt menar Trost (2010, s. 
75) att vissa respondenter som blir inspelade kan bli hämmade och besvärade av 
mikrofonen, han konstaterar dock också att de ofta vänjer sig och glömmer det efter ett 
tag. Innan vi startade inspelningen på telefonen så frågade vi respondenterna om tillåtelse 
att vi spelade in intervjun, varpå samtliga av respondenter medgav det. Det var ingen av 
respondenterna som indikerade något sorts obehag.  
 
Trost (2010, s. 82) menar att intervjuerna inte får ta för lång tid, vad som är för lång tid 
menar han dock beror på ämnesområdet. Han fortsätter med att säga att hur lång intervjun 
bör vara är en smaksak för forskare. Längden på de intervjuer vi genomfört har varierat, 
den kortaste har varit 45 minuter och den längsta var en timme och 13 minuter. De två 
huvudsakliga anledningarna till varför de varierat så mycket i tid mellan vissa intervjuer 
har varit för att en del respondenter svarat mycket utförligare än andra och ibland har det 
varit för att vi varit tvungna att ställa följdfrågor för att få respondenterna att svara på det 
vi vill. 
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Som vi nämner i avsnittet om våra pilotintervjuer så valde vi att båda två agerade som 
intervjuare under vår datainsamling, även om vi hade tydliga roller där en ledde intervjun 
medan den andra endast flikade in med följdfrågor. Trost (2010, s. 67) påtalar dock att 
även om det kan fungera bra med två intervjuare om de är samspelta, så kan respondenten 
ibland känna sig underlägsen om det är två intervjuare. Vi var medvetna om att det i vissa 
situationer kan uppfattas som obalanserat att vara två intervjuare och det var därför något 
vi försökte att ta i beaktning under intervjuerna. Ett sätt vi försökte att motverka detta var 
genom att sätta oss i en triangel så att det skulle upplevas som ett samtal mellan tre parter, 
snarare än att vi två frågade ut respondenten. Vi upplevde det aldrig som att någon av 
respondenterna kände ett obehag, utan vi upplevde det som att det skapades en behaglig 
dynamik vid intervjuerna där respondenterna kände sig bekväma med att uttrycka sina 
åsikter.  

4.7 Bearbetning av empiriskt material  
Enligt Bryman (2011, s. 510) så är en av de stora utmaningarna med kvalitativ forskning 
den stora mängden data som genereras. Jämfört med kvantitativ forskning så finns det 
heller ingen etablerad metod till hur den data som genereras ska analyseras (Bryman, 
2011, s. 511). Saunders et al. (2012, s. 546) beskriver kvalitativa data som mer tvetydig 
och komplex än kvalitativa data och analysering av kvalitativa data måste ta hänsyn till 
dess särdrag för att kunna förstå den. För att kunna göra detta så behöver forskaren på 
något sätt bearbeta och kategorisera datan för att skapa en förståelse för den. Vi har i 
denna studie valt att bearbeta och framställa empirin utifrån en tematisk analys. Enligt 
Bryman (2011, s. 528) är detta ett av de vanligaste angreppssätten för kvalitativa data.  
 
Tematisk analys är en metod för att identifiera och analysera mönster i kvalitativa data 
(Braun & Clarke, 2006, s. 79). Det finns ingen tydlig beskrivning på hur forskare ska göra 
en tematisk analys (Bryman, 2011, s. 528). Braun & Clarke (2006, s. 79) presenterar sex 
steg som bör genomförs vid en tematisk analys. Det första steget är att forskaren ska 
bekanta sig med materialet. Detta har vi gjort genom att transkribera våra genomförda 
intervjuer och läsa igenom transkriberingarna ett flertal gånger. Det andra steget innebär 
att forskaren börjar koda materialet utifrån information i datan som är intressant för 
studiens syfte (Braun & Clarke, 2006, s. 88). Detta steg tog vi i samband med att vi läste 
och gick igenom transkriberingarna. Under läsningen bearbetade vi och analyserade 
materialet för att se olika mönster i det. Det tredje steget involverar identifierandet av 
teman i datan (Braun & Clarke, 2006, s. 89). Författarna menar att detta kan göras med 
hjälp av visuella hjälpmedel för att hitta de olika temana. Vi anammade detta 
tillvägagångssätt genom att färgkoda våra transkriberingar utifrån teman vi kunde se i 
intervjuerna. Denna kodning gav oss en överblick av det insamlade materialet och 
underlättade också för oss hur vi skulle sortera de olika temana och hur dessa skulle 
presenteras i empirin. Vid tematisering av empirin så blev vissa teman starkt kopplade till 
de olika teoretiska områdena som finns i referensramen. Saunders et al. (2012, s. 548) 
menar att om man har en deduktiv ansats och formulerat sina forskningsfrågor utifrån 
existerande teori så är ett sätt att organisera den kvalitativa datan med hjälp av 
teoriområden man utgått från. Saunders et al. (2012, s. 549) fortsätter och säger att detta 
sätt också kan hjälpa forskaren börja analysera datan. Enligt Braun & Clarke (2006, s. 91) 
är det fjärde steget revidering av de teman som identifierats vilket innebär att forskaren 
utvärdera det som har identifierats och eventuellt ändrar detta. Detta menar författarna 
kan ske genom exempelvis att två teman slås ihop eller ett tema delas upp i mindre 
delteman. Initialt hade vi fyra huvudteman efter det tredje steget. Efter revidering så insåg 
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vi att dessa teman var för omfattande vilket innebär att dessa fyra teman delades upp i sex 
olika huvudteman med vissa underrubriker under varje tema. Det femte steget innebär att 
författarna namnger de slutgiltiga temana (Braun & Clarke (2006, s. 92), vilket vi gjorde 
i samband med revideringen av våra teman. De sjätte och sista steget är att forskaren 
presenterar materialet på ett trovärdigt och sammanhängande sätt (Braun & Clarke 2006, 
s. 93). För att göra presentationen sammanhängande så har vi med hjälp av de teman vi 
identifierat presenterat datan som en sammanfattning av hur respondenterna upplever ett 
servicemöte på Facebook. I vår strävan att presentera datan på ett trovärdigt sätt har vi 
stärkt våra teman genom att lyfta fram citat från respondenterna som visar på relevansen 
för de olika temana vilket Braun & Clarke (2006, s. 93) menar är ett sätt att stärka 
trovärdigheten för de teman som presenterats. För att respondenterna ska förbli anonyma 
så har vi kodat deras namn och i empirin presenterat dem med fiktiva namn. 

4.8 Etik 
När det gäller forskning så handlar etik om de regler och standard forskare sätter för sitt 
beteende i förhållande till forskningsobjektens rättigheter (Saunders et al., 2012, s. 226). 
Saunders et al. (2012, s. 227) presenterar två olika filosofier som kallas den deontologiska 
synen och den teologiska synen. Författaren förklarar den deontologiska filosofin som att 
det aldrig är accepterat att forskaren inte följer de etiska regler som finns. Det teologiska 
synsättet menar å andra sidan att huruvida ett agerande är oetiskt eller inte beror på utfallet 
av handlingen, om det rättfärdigar den negativa konsekvensen eller inte. Vi har i denna 
studie eftersträvat att hela tiden hålla en deontologisk filosofi eftersom att vi känner en 
moralisk skyldighet att respektera de respondenter som ställt upp för att delta i studien. 
Därav har vi också följt de fyra etiska principer som Bryman presenterar.  
 
De fyra principer som Bryman (2011, s. 131-132) presenterar är huvudprinciper som 
gäller i svensk forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär, enligt Bryman, 
att man som forskare har ett ansvar för att informera respondenterna om vad studien 
handlar om och att respondenterna är fria att hoppa av undersökningen när de vill. Då vi 
i denna studie informerade respondenterna om vad undersökningen handlade om redan 
när vi kontaktade dem samt i början av intervjun så uppfyller vi den första delen i 
informationskravet. Vi var också noga med att i början av intervjun berätta att 
respondenterna gärna får säga till om det är något de undrar samt att de är fria att avvika 
från intervjun när de vill. Därav så har vi även följt den andra delen i informationskravet. 
Den andra etiska princip som Bryman (2011, s. 132) presenterar är samtyckeskravet och 
det innebär att den som medverkar i en undersökning har rätt att själv bestämma om de 
ska medverka eller inte. Även detta krav är uppfyllt från vår sida eftersom att vi i första 
skedet tagit kontakt med respondenterna via Facebook. Anledningen till att vi tagit 
kontakt med dem elektroniskt istället för att kontakta dem via telefon är för att de i lugn 
och ro ska få fundera om de känner att de vill delta eller inte. Den tredje principen kallas 
konfidentialitetskravet och innebär att uppgifter om de personer som deltar i 
undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011, s. 
132). Denna princip har vi tagit hänsyn till genom att vi i framställningen av 
datainsamlingen har kodat svaren från respondenterna genom att ge respektive 
respondent fiktiva namn. Då vi endast använt den insamlade informationen till denna 
studie så har vi även tagit hänsyn till den sista principen som Bryman nämner, vilken är 
nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in endast får 
användas för forskningen (Bryman, 2011, s. 132). 
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Ett dilemma uppstod när vi genomförde första intervjun och det var att vi sagt till samtliga 
deltagare att intervjun skulle ta en timma, efter att vi genomfört den första intervjun så 
upptäckte vi emellertid att den tog en timma och åtta minuter. Detta är dock inget ovanligt 
enligt Bryman (2011, s. 140) som konstaterar att det är vanligt att forskare säger att 
intervjun kommer att vara kortare än vad den faktiskt blir. För att motverka detta i 
fortsättningen så nämnde vi detta i början av resterande intervjuer, att det sannolikt 
kommer att ta ungefär en timma, men att det kan dra över ett litet tag. Detta visade sig 
dock inte vara något problem i fortsättningen då endast en intervju av de sju resterande 
blev längre än en timma. Eftersom att vi använder oss av ett snöbollsurval så uppstår 
ytterligare ett etiskt dilemma i form av att respondenterna inte blir helt anonyma. Detta 
sätter ett litet frågetecken runt konfidentialitetskravet eftersom att de som rekommenderat 
personen kommer att känna till att vi frågat dem. Då vi haft detta i åtanke så har vi 
informerat de tillfrågade om att de blivit rekommenderade och att de därför har möjlighet 
att tacka nej till att ställa upp om de känner att det är obekvämt att delta på grund av att 
någon annan vet om att de är tillfrågade. Ingen av de tillfrågade ansåg dock att detta var 
ett problem och samtliga av de tillfrågade respondenterna ställde upp. 
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5. Empiri 
I detta avsnitt kommer vi presentera den information vi fått från respondenternas under 
intervjuerna. Nedan finner ni det scenario som intervjuerna utgått ifrån. Detta för att 
underlätta för läsarens förståelse av respondenternas svar.  
 

 
Figur 3. Scenariot. 
 

5.1 Presentation av respondenterna 
Göran är den äldsta av våra respondenter. Han är 49 år och arbetar som rektor för en 
mellanstadieskola. Göran är väldigt aktiv på Facebook där han kommenterar och gillar 
olika saker varje dag, främst använder han Facebook till att kommunicera aktuella 
händelser samt kommunicera med vänner och familj. Det händer att Göran besöker 
företagssidor på Facebook. Det kan då röra sig om intresse för en särskild produkt eller 
om han vill ta del av allmän information eller något event. Göran äter snabbmat men inte 
alltför ofta, när han äter snabbmat föredrar han Max framför andra liknande restauranger.  
 
Frida är 26 år och studerar internationell ekonomi. Hon använder Facebook i vardagen 
för att hålla sig underrättad om vad som händer i hennes närhet, till exempel genom att 
svara på evenemangsinbjudningar eller att själv bjuda in vänner till evenemang. Frida 
säger att hon inte själv aktivt söker upp företags facebooksidor men om hon blir inbjuden 
eller på något annat sätt kommer i kontakt med en företagssida så brukar hon läsa om vad 
företaget gör och hur de beskriver sig själva på Facebook. Frida äter snabbmat 
regelbundet men hon har ingen hamburgerrestaurang som hon tydligt föredrar framför 
andra.  
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Anna är 23 år och den yngsta respondenten. Hon studerar medie- och 
kommunikationsvetenskap och jobbar extra i en klädbutik. Anna använder Facebook som 
en social plattform. Hon är ofta inne och scrollar i facebookflödet flera gånger per dag 
men säger att hon inte är lika aktiv i form av gillningar och kommentarer. Anna söker 
själv inte aktivt upp företagssidor men kommer hon in på en företagssida så är hon mest 
en passiv läsare snarare än att aktivt kommentera och gilla inlägg. Hon äter snabbmat 
någon gång i månaden och föredrar Max hamburgare före andra alternativ.  
 
Albin är 25 år och är student som studerar personalvetare och jobbar extra som journalist. 
Han använder Facebook som en plattform för att hålla sig uppdaterad om vad som händer 
i hans vänners liv. Han är inne på Facebook flera gånger om dagen. Albin är inne 
regelbundet på företags Facebook sidor och undersöker då om företaget har några 
särskilda aktuella erbjudanden. Han äter snabbmat regelbundet och föredrar Max framför 
andra hamburgerrestauranger.  
 
Per är 31 år. Han är en civilekonomstudent som också arbetar på hotell. Han använder 
Facebook för att följa vänner och bekanta. Han beskriver sig själv som en passiv följare 
på Facebook då han själv sällan gör inlägg på Facebook. Han följer ämnen och 
nyhetssidor som han är intresserad av på Facebook. Han besöker inte regelbundet 
företagssidor på Facebook men är han särskilt intresserad av ett företag eller något 
erbjudande så besöker han sådana sidor. Han äter snabbmat regelbundet och han föredrar 
Max och Burger King framför andra hamburgerrestauranger.  
 
Viktor är 43 år och arbetar som universitetsadjunkt. Viktor är använder på Facebook var 
och varannan dag. I perioder är han också aktiv genom att göra inlägg. Facebook använder 
han till att se vad vänner gör samt att ibland titta på intressanta saker som företag lägger 
ut. Han äter snabbmat ungefär en gång i månaden och föredrar Max framför andra 
alternativ.  
 
Gustav är 31 år och arbetar som inköpare. Han använder Facebook både privat och i 
jobbet. Privat använder han Facebook till att hålla sig uppdaterad vad folk i hans närhet 
gör och på jobbet använder han Facebook till marknadsföring. Det händer att han besöker 
företagssidor som privatperson för att se på omdömen om företag innan han ska 
genomföra ett köp. Han äter snabbmat regelbundet men har ingen hamburgerrestaurang 
som han föredrar framför andra.  
 
Henrik är 25 år och studerar till civilingenjör. Han använder Facebook framförallt till att 
hålla kontakt med vänner men också för att få en bild av vad som händer i världen. Han 
besöker sällan företagssidor på Facebook men det händer och då läser han inlägg och 
kolla på bilder. Han äter snabbmat ca 1-2 gånger i veckan och föredrar Max framför andra 
hamburgerrestauranger.  
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5.2 Kunden på Facebook 
I detta avsnitt presenteras hur respondenterna ser på sig själva som kunder på Facebook 
och vilka förväntningar de har innan servicemötet.  

5.2.1 Kundens roll 
Alla respondenter har en klar bild över hur de bör bete sig på Facebook. Respondenterna 
säger att som kund på Facebook har man ett ansvar att vara ärlig och lyfta fram faktan i 
vad som har hänt. Som kund ska man inte överdriva utan hålla sig saklig, respondenterna 
menar att de ska vara konkreta och lyfta fram vad de vill få ut av företaget när de hör av 
sig till dem snarare än att agera överdrivet känslomässigt. Henrik menar att om han 
uttrycker sig överdrivet starkt så stänger han dörren för att få hjälp. Göran säger också att 
det är viktigt för honom att framhäva sitt missnöje men utan att göra det på ett överdrivet 
sätt.  
 
“Jag hade varit mer strikt, sansad och formell än det här tror jag. Jag hade varit mer 
formell. Jag hade uttryckt mitt missnöje men inte använt sådana värdeord som äckligt till 
exempel men i övrigt så är det inte så farligt.” - Göran 
 

5.2.2 Vad vill man ha ut av att skriva på Facebook?  
Det viktigaste för respondenterna när de är i kontakt med företag på Facebook är att få ett 
svar. Flertalet av respondenterna säger också att ett snabbt svar är viktigt på Facebook.  
 
“Tillgängligheten, de behöver inte svara 24/7. Men att det står mellan vilka timmar de 
aktivt arbetar. Återkopplingstid, att de är ganska snabba på att svara.”. - Per 
 
Ett genomgående tema bland respondenterna är att det är viktigt för upplevelsen att få ett 
bra bemötande på Facebook. Ett bra bemötande för respondenterna innebär att ens 
problem blir taget på allvar och få en ursäkt från företaget. Anna uttrycker detta genom 
att hon vill att det ska framgå att företaget ska se över sina problem och återkopplar till 
henne om detta. Som kund vill man inte bli ifrågasatt när man skriver på Facebook utan 
företaget ska lita på vad kunden säger.  
 
“Deras ansvar är att de ska lägga sig platt, kunden har alltid rätt och att det inte är några 
konstigheter på så vis. Kombinerat med att man tydligt säger att man erbjuder 
kompensation och att man är tydlig med att man gärna återkopplar till mig när man utrett 
vad som egentligen har hänt här.” - Albin 
 
Respondenternas åsikter går isär huruvida de vill bli kompenserade eller inte på Facebook 
i liknande ärenden. En del förväntar sig kompensation direkt i kommentarsfältet. Anna 
och Albin vill veta direkt att företaget kommer kompensera dem medan Gustav förväntar 
sig kompensation men behöver nödvändigtvis inte höra det direkt utan det kan komma i 
ett senare skede.  
 
“Kompensation vill jag ha. Det är plåster på såren och det gör att kunden blir nöjd och 
kanske då går tillbaka och accepterar det här som ett enstaka tillfälle”. - Anna  
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Alla respondenter förväntar sig dock inte en ersättning från företaget utan det dem är ute 
efter är att bli sedda och hörda när de skriver på Facebook. För dem skulle det räcka med 
ursäkt och en bekräftelse på att deras åsikt har nått fram till företaget. Henrik menar att 
det handlar mer om att få ett offentligt erkännande på att företaget sett hans problem och 
kommer att göra någonting åt det.  

5.3 Företagets personal på Facebook 
I detta avsnitt presenterar vi respondenternas syn på företagets personal på Facebook, 
hur de upplever deras agerande och vilka förväntningar de har på personalen på 
Facebook.  
 
Flera av respondenterna anser att personalen från Hamburgare AB agerar på ett bra sätt 
bland annat genom sitt bemötande, vilket också stämmer överens med vad 
respondenterna förväntar sig när de tar kontakt med företag på Facebook. De upplever att 
personalen ber om ursäkt och tar till sig kundens synpunkter. Anna säger att personen 
som svarar på Facebook inte personligen kan stå till svars för vad personalen på 
restaurangen har gjort och kan därför inte göra så mycket mer än att be om ursäkt och 
framföra att detta inte har gått rätt till. Hon upplever agerandet som seriöst när personalen 
framhåller att de tycker det är bra att kunden hör av sig och att det ska undersöka saken 
vidare. Göran upplever att det är positivt att personalen inte går i svaromål på klagomålet 
utan bekräftar kundens åsikt. Han tycker också att det är bra att de ber kunden höra av sig 
privat då han förstår att allt inte går att lösa offentligt. Han förutsätter dock att något mer 
kommer att hända när han tar kontakt med Hamburgare AB via PM. Albin påtalar en brist 
i personalens agerande när de inte tidigt i konversationen tydliggör att de kommer 
kompensera honom. Per lyfter särskilt fram att personalen erkänner att de faktiskt kan 
göra fel och att de inte skyller ifrån sig på något sätt och bjuder in till vidare konversation 
för att kunna reda ut detta. Han anser inte att han får någon direkt service i den öppna 
konversationen på Facebook men att personalen lägger upp för det i den vidare 
konversationen. Per tycker att det är skönt att personalen vill ha en privat konversation 
med honom. 

5.4 Kommunikation 
I det här avsnittet kommer vi att presentera respondenternas tankar om kommunikationen 
på Facebook. Detta innefattar bland annat språket företag använder på Facebook samt 
hur man ser kommunikationen på Facebook jämfört med andra alternativ.  

5.4.1 Språket på Facebook 
Det är en svårighet att för kunden att kommunicera med företag på Facebook. Det är svårt 
då kunden ska tolka det skrivna meddelandet utan att veta vem personen som skrivit 
meddelandet är. Detta gör det öppet för kunden att tolka vad som menas med svaret men 
också kunna tolka tonen från den som har skrivit svaret. Om Albin får svar som han kan 
tolka på olika sätt så upplever han det som oseriöst och svårt att förstå vad företaget 
menar. Respondenterna upplever att avsaknaden av en fysisk person och att inte veta vem 
det är som skriver inlägget gör det ibland svårt att tolka meningen. När de har en människa 
att förhålla sig till är det lättare att förstå vad den personen menar. Anna säger att när hon 
träffar en person så kan hon förhålla sig till hur den personen beter sig. Det är inte en 
robot och hon kan anpassa sitt beteende efter hur den personen agerar. Denna aspekt 
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saknas i kommunikationen på Facebook vilket gör det svårare att veta vad som väntar. 
Albin fyller i detta och säger att det därför är viktigt att det som skrivs på Facebook är 
tydligt så att han förstår vad som menas. En möjlighet för personalen att visa deras ton i 
de svar dem skriver är att använda sig av olika typer av emojis. När våra respondenter 
framför klagomål till företag ser de det som negativt att bli bemött av emojis, oavsett 
vilken typ av emoji det är. Emojis går att tolka på olika sätt och man kan lägga olika stor 
vikt vid en viss typ av emoji, vilket kan göra att man som kund inte uppfattar svaret på 
rätt sätt. Att använda emojis gör också att företaget kan uppfattas som oprofessionellt 
vilket man som kund inte vill känna när man har ett problem.  
 
“En sur smiley kanske Kim inte tycker är tillräckligt för att beskriva din empati eller 
medkänsla, han kanske tycker att det borde vara en gråtande gubbe. Hamburgare AB 
behöver ju inte vara faktiskt ledsna för att detta hänt, utan de är ju ledsna å kundens 
vägnar. Nä, skippa smilisar i negativa situationer men helt okej i positiva kommentarer 
om kunden själv har börjat med det.” - Per 
 
Respondenterna upplever att de inte får samma personliga bemötande på Facebook som 
de kan få i andra kontexter. När respondenterna utvärderar de enskilda svaren de får så 
upplever majoriteten av dem svaren som positiva. När de får veta att det rör sig om 
standardformuleringar så upplever dock respondenterna detta på olika sätt. Gustav, Frida, 
Per och Anna upplever alla detta som negativt och att de känner sig som en i mängden 
istället för att känna sig som en värdesatt kund av företaget. Göran upplever det som 
oseriöst att bemötas av standardsvar och när han ser att alla kunder får samma svar så 
känner han att det inte är någon idé för honom att höra av sig till företaget.  
 
“Det hade känts lite patetiskt, lite maskinaktigt. Skriver ni så där till alla? Har ni en 
färdig mall? Skickar ni alltid det där till missnöjda kunder?” - Anna  

“Om de andra svaren är likadana så är det ju mer tecken på att det faktiskt är ett 
standardsvar, så att då blir det väl lite så att ”nähä, nu är jag väl bara en i mängden”. - 
Frida  
 
Albin och Henrik ser inte på samma sätt som övriga respondenter på standardsvar. De har 
förståelse för att personalen använder sig av standardformuleringar. Både Albin och 
Henrik förstår att de har fått direktiv från sina chefer där de ska använda en viss typ av 
svar till vissa typer av kundklagomål. Henrik förväntar sig dock att han kommer få mer 
personlig service om han hör av sig via PM till företaget men inledningsvis ser han inte 
standardsvaret som något dåligt.  
 
“Jag skulle förstått det men jag skulle sen kunna få mer personlig service i PM:et där de 
förklarar att de faktiskt kollat på mitt problem och de har kollat in på min situation 
specifikt och därför hoppas vi att det inte kommer ske igen. Men jag skulle inte bli så 
upprörd att det var standardiserat. Men det förutsätter också att det gör det mer 
personligt senare för att jag ska bli nöjd.” - Henrik 
 
Det är viktigt för respondenterna att bemötas på ett personligt sätt när de hör av sig till 
företag. Svaren de får av företaget upplevs av många som opersonliga och att man därför 
blir en i mängden. Respondenterna inser dock svårigheten med att anpassa sina svar hela 
tiden, när de själva får resonera om hur de skulle vilja att personalen formulerar sig. 
Företag måste använda ett formellt språk för att framstå som professionellt, speciellt vid 
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klagomål. Det är många kunder som ser inlägg och då får det inte bli för vänskapligt 
menar Henrik. Problematiken som uppstår är att många kunder hör av sig med liknande 
klagomål och det finns inte ett oändligt antal formuleringar man kan använda sig av, 
således blir det lätt samma typ av formuleringar som kan uppfattas som standardsvar. Vid 
första anblick så är detta ingenting de tänker på utan då ser de svaret endast utifrån sig 
själva.  
 
“Det är svårt att formulera sig i skrift. Tendens att låta likadant. Om problemet är 
liknande blir också svaren liknande. Det blir ju samma sak och samma typ av svar. Det 
är svårt att svara på 1000 olika sätt. Man kan inte variera sig i det oändliga” - Göran 

Dock kommer några av respondenterna med förslag till hur det skulle kunna bli mer 
personligt. Gemensamt för dessa förslag är de vill att svaren ska återkoppla till vad 
kunden har skrivit. Henrik och Viktor vill båda att personalens svar återkopplar tydligt 
till vad de har skrivit till företaget. Ett sätt att göra detta kan vara att använda samma ord 
som kunden har skrivit i sitt inlägg. Då märker kunden att de faktiskt läst och tagit till sig 
av vad kunden skrivit.  

5.4.2 Kommunikation på Facebook vs. övriga möjligheter/kanaler 

Kunder upplever skillnader i kommunikationen på Facebook jämfört med andra kanaler. 
Flera av respondenterna menar att det är lättare att anpassa kommunikationen när man 
möter personalen fysiskt ansikte mot ansikte. Avsaknaden av en person gör att 
respondenterna upplever kommunikationen på Facebook som stelare än ett möte ansikte 
mot ansikte. Om man pratar med en person så läser man av den personens kroppsspråk 
för att på så sätt anpassa sig efter det. Anna och Frida menar att personalen de möter 
fysiskt har större betydelse för deras upplevelse än den personal som skriver till dem på 
Facebook. En otrevlig uppsyn gör att de blir mer upprörda än vad de var från början 
jämfört med Facebook där de endast läser svaren utan att förhålla sig till en persons 
kroppsspråk. Per och Frida nämner dock att en snabb genuin ursäkt ansikte mot ansikte 
där man ser att personalen verkligen menar det dem säger kan göra att ursäkten räcker för 
att de ska bli nöjda och inte behöva kompenseras. På Facebook, där man inte har någon 
människa att förhålla sig till, så nöjer de sig inte utan kompensation.  

“Jag hade nog varit ganska lugn från början men hade personalen varit otrevlig hade 
jag haft lätt att brusa upp och bli sjukt kaxig, verkligen gått in hårdare. Men hade 
personen visat intresse och lyssnat och varit trevlig då hade jag nog varit lugn och sagt 
som det var och att det var tråkigt.” - Frida  

När man skriver på Facebook till företaget så är det lättare att formulera sig för 
respondenterna. Då kan de tänka över vad de säger innan de skickar ett meddelande. I ett 
samtal så är det en större risk för respondenterna och personalen att uttrycka sig otydligt 
eller felaktigt men då är det också lättare att korrigera sig och förtydliga vad de menar. 
Det är en mer dynamisk kommunikation i ett samtal vilket gör det lättare för 
respondenterna att förstå personalen. I den skrivna kommunikationen är det därför 
viktigare att både kunden som skriver men också för personalen att formulera sig på ett 
tydligt sätt från början och undvika missförstånd. För företaget är detta extra viktigt på 
Facebook då det skrivna inlägget når ut till många fler än den enskilda kunden som skrivit 
till företaget.  
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“På Facebook är det mer formellt och de vill ha ett snabbt avslut. De vet att här står 
saker och ting och det kommer synas sen också. Om man pratar så blir det en annan sak, 
man kan vrida och vända på problemet mer och se hur personen reagerar på det som 
sägs och på ett lättare sätt korrigera missförstånd.” - Henrik  

Utöver kroppsspråket så skiljer sig också förväntningarna med vad man som kund får ut 
av kommunikationen. När respondenterna kontaktar företag med klagomål fysiskt så 
förväntar sig de flesta mer konkreta åtgärder jämfört med vad de förväntar sig på 
Facebook. Frida och Per säger båda att när de tagit sig tid och går in till restaurangen så 
förväntar de sig att personalen prioriterar deras problem och löser den uppkomna 
situationen. Per förväntar sig att prioriteras före andra när han klagar i restaurangen 
eftersom han redan betalt för sin vara som blivit felaktig. Både Henrik och Viktor menar 
att det är lättare att veta vad man får som kund när man pratar med en person i 
restaurangen då de vet vilken roll den personen har. Till exempel om de pratar med en 
restaurangchef så förväntar de sig ett konkret svar direkt jämfört med om de skriver till 
restaurangen på Facebook och inte vet vilken roll och vilka befogenheter personalen på 
Facebook har. Göran upplever det också som lättare att bli avvisad i den skriftliga 
kommunikationen på Facebook än om han går in till restaurangen fysiskt och han tror 
därför det är större chans att bli kompenserad inne på restaurangen. Gustav skiljer sig från 
övriga respondenter i detta avseende då han upplever det som lättare att bli kompenserad 
på Facebook. Då kommunikationen sker offentligt på Facebook tror Gustav att företaget 
är mer benägna att kompensera på Facebook då det vill ha ett snabbt avslut på det 
offentliga klagomålet som alla kan se.  

När de är i kontakt med företag på Facebook så pratar flera av respondenterna om att 
personalen på Facebook inte har koll på vad som har hänt på restaurangen. Gustav, Henrik 
och Göran menar att personalen måste förhålla sig mer diplomatiska till kunderna på 
Facebook och ge mer generella allmänna svar inledningsvis. Inne på restaurangen så kan 
personalen på ett annat sätt göra en bedömning om klagomålet är korrekt medan på 
Facebook är personalen mer avvaktande. Gustav menar att på Facebook måste personalen 
utgå från att kunden har rätt medan Henrik säger att det är viktigare att ha bevis för sitt 
klagomål när man är i restaurangen.  

När man skriver på Facebook förväntar man sig snabbare svar än via andra skriftliga 
kommunikationsvägar. Facebook är ett enklare sätt att höra av sig till företaget och 
respondenterna tror att de får snabbare svar via Facebook än exempelvis via mail. Endast 
Göran förväntar sig snabbare svar när han skickar ett mail eller kontaktar företaget via 
deras egen hemsida. Facebook är enligt Per mer utav en kommunikationsplattform än vad 
en hemsida är.  
“Jag tror inte att hemsidan upplevs lika levande som en facebooksida. Då tycker jag att 
Facebook upplevs mycket mer aktivt och levande. En hemsida är som en anslagstavla 
med information, den känns mycket mer stel och inte lika levande som Facebook. En 
hemsida är traditionellt sett inte ett kommunikationsmedium i mina ögon, den erbjuder 
alltså inte tvåvägskommunikation på samma sätt som Facebook. Facebook är ett mycket 
mer interaktivt medium.” - Per  
 
Då majoriteten av respondenterna uppfattar de standardsvar man får i den öppna 
kommunikationen på Facebook som opersonliga förväntar de sig också mer personlig 
service när de är i kontakt med företag via mail exempelvis. Göran menar att personalen 
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på Facebook både måste hålla upp en fasad och samtidigt bemöta kritik vilket inte är lätt 
medan Frida nämner att en tråd på Facebook är en kommunikation för flera medan hon 
vill ha en personlig envägskommunikation. Med det i åtanke så upplever respondenterna 
en privat kommunikation som mer personlig än den öppna kommunikationen på 
Facebook. 

5.5 Andra kunder 
I detta avsnitt kommer vi presentera hur respondenterna upplever andra kunders närvaro 
på Facebook och hur företag förhåller sig till de andra kunderna.  
 
Närvaron av andra kunder är något som skiljer Facebook från exempelvis kommunikation 
via företagets hemsida. På Facebook kan andra kunder gå in och kommentera 
respondenternas inlägg vilket kan ha betydelse för deras upplevelse. Ifall en annan kund 
kommenterar ett klagomål och håller med i vad man har skrivit så upplever 
respondenterna detta som något positivt. Det är skönt att få medhåll. För de flesta 
respondenterna förstärks känslan av att problemet som de lyfter på Facebook. För 
respondenterna kan detta innebära att man inte ser problemet som en engångshändelse 
utan att det är ett större problem hos företaget.  
 
“Min syn av restaurangen hade förändrats om flera håller med mig och upplevt samma 
sak. Då var det inte bara jag utan det är så det är. Då hade jag upplevt att det var ett 
större problem och inte bara en engångshändelse. “- Anna 
 
Ifall det motsatta händer och en annan kund kommenterar och ifrågasätter 
respondenternas upplevelse så är detta negativt för respondenterna. De menar det blir ett 
angrepp på ens egen person och det blir ett försök att förminska ens egen upplevelse. Det 
bidrar med en irritation över att någon ifrågasätter en.  
 
“Jag hade nog blivit lite förbannad på något sätt. På grund utav att den här personen 
befann sig inte där under scenariot så han eller hon ska inte riktigt blanda sig i. Jag vet 
vad som skedde, det kan ha varit en slump men jag upplevde det ändå och jag vill ha en 
upprättelse och en förlåtelse.” - Henrik 
 
Det är viktigt för respondenterna hur personalen på Facebook förhåller sig till de andra 
kunderna. Fokus ska vara på den som har skrivit inlägget då det är dennes inlägg och 
upplevelse som är det centrala för företaget. Oavsett hur någon annan har upplevt en 
liknande situation så har detta ingen direkt betydelse för respondenterna. Albin menar att 
det är provocerande om företaget börjar svara på andra kunder i “hans” tråd och att det 
skulle innebär att företaget tar bort betydelsen av hans problem. Majoriteten av 
respondenterna tycker att företaget inte alls ska svara på andra kunder i en tråd utan fokus 
ska helt och hållet ligga på den som startat tråden, men om företag ändå svarar på de andra 
kunderna ska de endast hänvisa dem till att höra av sig själva till företaget om de vill få 
hjälp. 

 

 



	 50	

5.6 Kundens upplevelse 
I detta avsnitt lyfts respondenternas helhetsintryck av det öppna servicemötet på 
Facebook fram och vilken betydelse det har. Vi lyfter också fram vilka förväntningar 
respondenterna har på den fortsatta kommunikationen med företaget. 
 
Kundens upplevelse av servicen på Facebook kommer i viss utsträckning bero på vilken 
typ av tjänst eller produkt kunden har problem med. Några av respondenterna menar att 
de inte förväntar sig samma typ av service om de har betalat mindre pengar för det. Detta 
har i sin tur betydelse för hur de upplever kommunikationen på Facebook. Genomgående 
för respondenterna är att de upplever agerandet av Hamburgare AB i scenariot som 
acceptabelt. Det väcker inte starka känslor, varken negativa eller positiva. 
Respondenterna menar att deras helhetsintryck kommer till stor del bero på vad som 
händer efter den öppna kommunikationen. Majoriteten tolkar svaren de har fått hittills 
som att de kommer få kompensation i nästa steg om de väljer att kontakta företaget via 
PM. Företagets agerande i den öppna kommunikationen har därför betydelse för vilken 
inställning respondenterna kommer ha i resten av servicemötet med företaget.  
 
“Varken eller tror jag. Jag vet ju inte vad som händer här när vi börjar skriva i PM. Bara 
hoppas att de löser det.” - Per 
 
När respondenterna får frågan huruvida de känner sig värdesatta om en restaurang de 
regelbundet besöker skulle agera som Hamburgare AB gör i scenariot så skiljer sig 
upplevelserna. Majoriteten av respondenterna säger att de känner sig uppskattade så här 
långt, då företaget tagit sig tid att svara och lyssna på deras problem. Flera av 
respondenterna återkommer dock till att det också beror på vad som händer 
fortsättningsvis. Albin känner sig värdesatt då företaget tar hans klagomål seriöst och 
uttrycker en vilja att undersöka saken vidare. De vill att han ska bli nöjd som kund. Anna 
och Gustav säger att de inte känner värdesatta av företaget i scenariot. Anna känner att 
personalen fokuserar mer på att upprätthålla företagets rykte än att hjälpa henne som kund 
medan Gustav inte känner sig värdesatt då han möts av ett standardsvar från företaget.  
 
Respondenterna helhetsintryck är inte begränsat till enbart uppfattning av sin egen 
kommunikationstråd. Hur företaget har svarat på andra kunder och vad andra kunder har 
skrivit spelar också in i respondenterna helhetsintryck av företagets hantering av ärendet 
på Facebook. Om man som besökare på Facebook ser att det finns mycket klagomål så 
har det betydelse för ens uppfattning av företaget. På samma sätt har också företagets svar 
till kunderna på Facebook betydelse. Ifall man som kund ser att företaget svarar på samma 
sätt till alla kunder så upplever man att företaget inte bryr sig om kundernas klagomål 
menar Frida och Anna.  
 
Det värsta ett företag skulle kunna göra på Facebook är att inte bemöta kunders klagomål 
överhuvudtaget. Alla respondenter menar att ett uteblivet svar hade varit mycket negativt 
för deras upplevelse. Som konstaterat tidigare så är det viktigt för respondenterna att bli 
sedda och betrodda och därav konstaterar dem att om företaget bemöter dem 
ifrågasättande eller otrevligt så kommer de bli missnöjda med hanterandet. Det är viktigt 
att företaget kan ta till sig kritiken som kunderna ger istället för att ignorera den. 
Respondenterna menar också att personalen måste visa hur de tar till sig av kritiken. Det 
krävs mer än bara en ursäkt, åtgärder måste också tas.  
 



	 51	

“Dåligt bemötande. Ignorera mig som person så att jag får en känsla av att den som 
skriver, det blir ju också företaget, ignorerar det som jag säger. Det skulle störa mig 
mycket, mycket mer än burgaren.” - Viktor 
 
“Men att de inte svarar är nog det värsta för då känner jag mig som kund osedd och att 
de inte bryr sig och varför ska jag lägga mina pengar på det här företaget som inte ens 
lyssnar på sina kunder? Om de börjar anklaga mig för att vara en dålig kund eller påtala 
att jag gör en massa fel.” - Per 
 
Konstaterat av respondenternas svar är att den öppna kommunikationen inte räcker för att 
göra kunderna nöjda, utan deras upplevelse beror på utgången i den fortsatta privata 
kommunikationen med företaget. Om restaurangen inte uppfyller respondenternas 
förväntningar på Facebook kan det ha betydelse för hur respondenterna ser på 
Hamburgare AB i framtiden. 
 
“Att jag har svårt att tycka om dem i fortsättningen, de har ju brustit i sitt förtroende till 
mig som kund och förtroende är ju något som byggs upp över tid. Så om jag nu är villig 
att gå på deras restaurang igen så är det ju jätteviktigt att nästa gång funkar allting bra, 
men inte bara nästa gång utan de kommande fem gångerna så att min besöksvana kan 
återgå till så bra som den var innan den kritiska gången när förtroendet sänktes. “- Per 
 
Utöver det så poängterar respondenterna också att de kommer berätta om sin dåliga 
upplevelse till sina vänner och bekanta. Även fast respondenterna inte bojkottar 
restaurangen så skulle de fortfarande vara noga med att sprida sin negativa uppfattning.  
 
“Jag skulle vara noggrann med att berätta det för mina vänner, att det stod faktiskt såhär 
på deras facebooksida, men de behandlade mig så här. Jag tycker inte att det är okej.” - 
Frida 

5.7 Inställning till Facebook 
I detta avsnitt visar vi hur respondenterna ser på Facebook som plattform för att 
kommunicera med företag och vilken betydelse detta har för individens uppfattning av 
företaget. Vidare kommer vi också att presentera respondenternas syn på Facebook som 
plattform för att hantera klagomål från kunder.  
 
Facebook är en plattform som fungerar bra för att interagera med företag. Respondenterna 
nämner flera orsaker till varför de ser positivt på Facebook som kommunikationsverktyg. 
Det är enkelt och tillgängligt på ett sätt som gör det smidigt att prata med företag. 
Kunderna kan få snabb hjälp där förutsatt att företaget är aktiva på Facebook. Det faktum 
att diskussionen i inläggen är offentlig har också betydelse för kommunikationen på 
Facebook. Flera respondenter menar att Facebook är bra då det är offentligt och det 
fungerar som en moderator av företagets inlägg på Facebook. Offentligheten gör det extra 
viktigt för företaget att agera servicemässigt och detta fungerar som en trygghet för 
kunden så att hen får den service man vill ha.  
 
“Som konsument skulle jag anse att det är riktigt bra. Det blir så offentligt så oavsett 
vilket företag du skriver eller vad du ska skriva så måste företaget uppföra sig på ett bra 
och PK sätt även om företaget kanske inte skulle hålla med om det alls så har jag svårt 
att tro att företaget på en så offentlig plattform så har jag svårt att tro att de skulle 
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uttrycka sig på något annat sätt än att lägga sig platt. Det ställer extra höga krav på 
företaget.” - Albin  
 
Trots att respondenterna anser att Facebook är en bra plattform för att kommunicera med 
företag, så är det ingen av dem föredrar inledningsvis att använda Facebook när de har ett 
klagomål. Respondenterna tar i första hand kontakt med företaget via mail, telefon eller 
ett fysiskt besök i butiken. En orsak till detta är när man har klagomål så kan man behöva 
prata med en specifik person så vet inte respondenterna vem det är som svarar på 
Facebook och vilka befogenheter denna personal har. Frida och Henrik uppfattar 
Facebook som en mer informell plattform och tror därför att de kan få ett mer 
professionellt bemötande via till exempel mail när de har klagomål. En del av 
respondenterna säger också att en anledning till att man i första hand inte använder 
Facebook är att de inte vill att deras problem ska synas offentligt. Frida menar att det är 
jobbigt att vara öppen med sitt missnöje för de som inte berörs av det och det gör henne 
obekväm.  
 
Däremot så finns det ett antal tillfällen där respondenterna ser betydelsen av Facebook. 
Viktor och Per ser det som en bra plattform vid mindre problem eller frågor till företag 
när man vill ha snabba svar och inte behöver prata med en viss person. Frida påtalar också 
att Facebook är att föredra framför mail när hon är i behov av snabba svar. 
Respondenterna ser också fördelar med att använda Facebook när de är riktigt missnöjda 
och problemet har gått väldigt långt. Facebook kan vid dessa tillfällen användas som en 
sista utväg för att kontakta företaget, eftersom att det är en öppen plattform och därför ger 
deras klagomål en annan genomslagskraft. Gustav nämner ett exempel där han 
kontaktade ett företag på Facebook när han i 3 månader försökt få kontakt med företaget 
via andra kommunikationssätt. Han säger att han blev så förbannad att han då valde att 
skriva på Facebook för att få ut det offentligt och då fick han hjälp direkt och fick sina 
produkter ersatta. Henrik menar att Facebook används när han har ett så pass allvarligt 
problem att alla borde få veta vad som hänt. Då menar han att kunderna som ser inlägget 
kan göra en bedömning av hur företaget agerar gällande problemet och gör en egen 
värdering på hur de ser situationen.  
 
En till aspekt av Facebook är trovärdigheten på de facebookanvändare som är aktiva på 
ett företags sida. Flera av respondenterna ser misstänksamt på andra kunders inlägg och 
kommentarer, speciellt vid tillfällen när de försvarar företaget. De tror också det finns en 
tendens att ljuga eller överdriva via Facebook för att utnyttja möjligheterna med att 
Facebook är offentligt och företaget måste ta hänsyn till detta.  
 
“Men jag vet ju också att ofta är det den som skriker högst som får mest” - Per 
 
Respondenterna menar att detta är en utmaning för företaget då det på något sätt måste ta 
alla inlägg som skrivs på allvar men också bedöma trovärdigheten i det som skrivs. Göran 
och Henrik menar att det är en balansgång, på ett sätt måste företaget försöka göra kunden 
nöjd och få ett snabbt avslut på ett inlägg men de måste också förhålla sig till om den 
personen som skrivit inlägget är en riktig person. Det kan vara en konkurrent, ett nättroll 
eller en person som hittar på saker för att utnyttja företaget.  
 
Det är viktigt att företag är aktiva på Facebook. De flesta respondenter förväntar sig att 
företag har en facebooksida och att det går att kommunicera med företag där. Företag som 
har en facebooksida där de är aktiva och svarar på frågor visar på kvalité, ambition och 
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engagemang. Respondenterna poängterar dock vikten av att facebooksidan fungerar. En 
sida där företaget inte är aktiv och svarar på kundernas inlägg är det värsta ett företag kan 
göra på Facebook och kan således ha stor negativ betydelse för kunderna. Även om 
respondenterna inte själva kommunicerar via Facebook i första hand så är de passiva 
åskådare när de är inne på företags facebooksidor. De tittar på hur företaget hanterar 
kundernas frågor och problem och det har betydelse för deras åsikt om företaget. 
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6. Analys 
Analysen kommer ske med utgångspunkt i studiens syfte. Ett av studiens syften är att visa 
vilka aspekter i servicemötet på sociala medier som har betydelse för kunden. Vi kommer 
utgå från detta och redogöra för de olika aspekter av servicemötet som vi identifierat i 
empirin och diskutera hur dessa kan ha betydelse vid kritiska incidenter. De fyra 
aspekterna vi kommer utgå från är; Offentligheten, Roller & Manus, Kommunikation och 
Andra kunder. Slutligen kommer vi diskutera respondenternas syn på framtiden med 
företaget och diskutera deras inställning till företags facebooksidor.  

6.1 Offentligheten  
Den offentliga delen av Facebook och sociala medier skiljer sig från andra digitala 
servicemöten då mötet på sociala medier blir mer offentligt än andra digitala kanaler. 
Jämfört med till exempel en mailkonversation eller en privat chatt med företaget där 
endast personalen och kunden kan se konversationen så är konversationen på Facebook 
offentlig för alla. Respondenterna uttrycker sig som att detta har en betydelse för deras 
upplevelse av servicemötet på Facebook. Den allmänna uppfattningen bland dem är att 
Facebook är ett mer informellt kommunikationssätt än till exempel mail vilket stämmer 
överens med Gretry et al. (2017, s. 78) som menar att kommunikationen på sociala medier 
är mer spontan och mer likt ett vanligt samtal än annan skriftlig kommunikation. Det går 
dock diskutera om detta stämmer när det kommer till kritiska incidenter och den öppna 
kommunikationen på Facebook mellan företag och personal. Svaren som respondenterna 
får i den öppna kommunikationen på Facebook uppfattas som allmänna, återhållsamma 
och diplomatiska utan att några faktiska åtgärder vidtas. Respondenterna har en viss 
förståelse för detta då de ser restaurangen och Facebook som två separata enheter och 
förstår att personalen på Facebook först behöver ta reda på vad som har hänt innan de kan 
uttala sig ordentligt. Detta stämmer dock inte överens med vad Edvardsson (1992, s. 25) 
kommer fram till i sin studie då han konstaterar att kunden behöver få tydlig information 
om hur de ska agera vid ett problem med tjänsten för att vara nöjd. Detta visar på vilken 
betydelse offentligheten kan ha på servicemötet på Facebook, då respondenterna till en 
början kan nöja sig med att få ett svar som inte möter deras förväntningar. De påpekar 
dock att det är viktigt med en tydlig hantering i nästa steg av ärendet, t.ex. via ett PM.  
 
En anledning till att kunden kan acceptera ett allmänt svar till en början kan relatera till 
Baciles et al. (2014, s. 34) resonemang som menar att företagets beteende kan skapa 
positiva eller negativa signaler till alla som ser kommunikationen på Facebook. 
Respondenterna upplever att offentligheten i den öppna kommunikationen på Facebook 
gör det svårare för personalen att hjälpa dem då de hela tiden måste upprätthålla en fasad 
utåt för övriga kunder. Precis som Jingyun et al. (2010, s. 394) visar att kunder indirekt 
kan påverka varandra vid kritiska incidenter så tyder respondenternas svar på att 
offentligheten i servicemötet har en indirekt betydelse för kundens upplevelse då 
offentligheten gör det svårare för personalen att hjälpa respondenterna. Då det är en 
svårighet för personalen att hjälpa kunderna i det offentliga mötet så går det diskutera hur 
hanteringen av det har betydelse för relationen då Grönroos (2004, s. 101) menar att 
relationen behöver vårdas för att kunna stärka den och främja fler utbyten mellan kund 
och företag. Enligt Gretry (2017, s. 78) skiljer sig Facebook från vanlig 
marknadsföringskommunikation då det mer liknar ett vanligt samtal där företagens svar 
måste vara anpassade och koordinerade till tidigare svar från kunderna. Respondenternas 
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upplevelse stämmer dock inte överens med detta då offentligheten gör att personalen 
istället måste svara på ett sätt som alla kunder kan uppfatta som ett bra svar.  
 
Även om respondenterna upplever att företagen blir försiktiga i sina formuleringar i den 
öppna kommunikationen så är offentligheten en trygghet för respondenterna då de menar 
att det sätter en press på personalen att göra respondenterna nöjda när de skriver på 
Facebook. Den pressen kan vara en av anledningarna som gör att de till slut väljer att lyfta 
sina klagomål på Facebook. Ingen av respondenterna har Facebook som första val när det 
kommer till att kontakta företag, utan att det finns ett antal trösklar innan de väljer att 
använda sig av den plattformen. Vissa menar att Facebook kan ses som en sista utväg för 
att kontakta företaget. Respondenterna konstaterar dock att när de är riktigt besvikna och 
problemet har gått långt, så är det är en bra plattform att klaga på eftersom att det ger en 
annan genomslagskraft än att skicka ett mail, då det är så pass många som kan se deras 
klagomål på Facebook. En respondent använde till exempel Facebook för att kontakta ett 
företag, som han sökt via andra kanaler i tre månader, efter att hans byxor gått sönder då 
han ville ha kompensation. Detta resonemang tyder på att när respondenterna delar med 
sig av klagomål offentligt på Facebook så är de särskilt missnöjda. Detta stämmer med 
Bitner et al. (1990, s. 73) som förklarar att en kritisk incident är en händelse som kan ha 
betydelse för om en kund blir nöjd eller missnöjd med tjänsten. Vidare menar Bitner et 
al. (1990, s. 80) att det ofta är företagets hantering av den kritiska incidenten som avgör 
huruvida kunden blir nöjd eller inte. Flera forskare (Bacile et al., 2014, s. 34; Balaji et al., 
2015, s. 633; Grégoire et al., 2015, s. 176; Ramanathan et al., 2017, s. 108) menar också 
att det i servicemötet på sociala medier är extra viktigt för företaget att göra kunden nöjd 
då ett klagomål snabbt kan förstoras på sociala medier då det är offentligt. 
Respondenterna resonerar på ett liknande sätt då offentligheten gör att de på Facebook 
förväntar sig att företaget inte ifrågasätter det de skriver utan istället bara håller med och 
gör det som behövs för att göra dem nöjda. Då kundens tillfredsställelse har betydelse för 
relationen (Bauer et al., 2002, s. 155; Palmatier et al., 2006, s. 139) så är denna aspekt av 
offentligheten viktig då det har betydelse för kundens uppfattning av servicemötet. Enligt 
Balaji et al. (2015, s. 648) så kan ett företags policy vid hantering av klagomål på sociala 
medier skapa förväntningar hos kunderna om hur deras klagomål kan lösas. 
Respondenterna menar också att även om företaget tvivlar på den som skriver och framför 
ett klagomål på Facebook så måste personalen ändå agera på ett professionellt sätt och 
göra den som skriver nöjd, så att de kan få ett relativt snabbt avslut på kommunikationen. 
Om respondenterna inte blir nöjda så kommer de sprida en negativ bild av företaget till 
människor i sin närhet. Detta är ytterligare en utmaning för företaget då Balaji et al., 
(2015, s. 648) menar att kunder som väljer att lyfta sitt missnöje privat på Facebook 
istället för till företaget gör detta då de är motiverade att hämnas på företaget.  
 
Offentligheten på Facebook gör å ena sidan att respondenterna förväntar sig att 
personalen ska lägga sig platt och göra allt de kan för att göra sina kunder nöjda. Å andra 
sidan upplever de att offentligheten gör att personalens svar blir återhållsamma och 
diplomatiska. Att offentligheten kan ha olika betydelse på respondenternas förväntningar 
respektive upplevelse tydliggör utmaningen för företaget och personalen som på något 
sätt behöver förhålla sig till detta på sociala medier. Sociala medier får allt större 
betydelse och genomslagskraft (Balaji et al., 2015, s. 633), vilket också tyder på att 
företagets förhållningssätt till detta dilemma är viktigt. I den nuvarande öppna 
kommunikationen på snabbmatsrestaurangernas facebooksidor så löses inte många av 
problemen som kunderna lyfter upp direkt i det öppna servicemötet. Istället hänvisas 
majoriteten att höra av sig på ytterligare ett sätt när de förväntas skriva ett PM för att få 
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vidare hjälp. Respondenterna uppfattar detta som att företaget inte kan vidta alla åtgärder 
i offentligheten vilket gör att den öppna kommunikationssidan på Facebook i många fall 
inte blir någon direkt serviceplattform utan istället är ett mellansteg för kunden att få 
hjälp. Med detta i åtanke så verkar den öppna kommunikationen på Facebook inte stämma 
överens med det Bacile et al. (2014, s. 34) lyfter om att sociala medier fungerar som en 
plattform för servicerelaterad kommunikation. Respondenterna säger att hur de kommer 
se på hanteringen av sina ärenden beror helt på vilken typ av hjälp de får i fortsättningen 
via PM vilket stämmer med Bitner et al. (1990, s. 80) som lyfter fram att kundens 
slutgiltiga uppfattning av en kritisk incident i slutändan beror på hur väl personalen löser 
problemet snarare än problemet i sig. Balaji et al. (2015, s. 648) visar att kunderna klagar 
till företaget på sociala medier när de tror att företaget kommer att svara och menar att 
företagets policy skapar förväntningar hos kunderna om deras klagomål kan lösas 
framgångsrikt.  
 
Ovanstående resonemang tyder på att offentligheten på Facebook och sociala medier 
tillför en ny aspekt till servicemötet. Då hela den öppna kommunikationen är offentlig så 
kommer offentligheten naturligt också att ha betydelse för övriga aspekter i servicemötet. 
Med det i åtanke kommer kommande avsnitt i analysen också beröras av offentligheten 
och delvis diskuteras i förhållande till denna.  

6.2 Roller  
Under datainsamlingen så har vi kunnat se både likheter och olikheter mellan hur kundens 
och personalens roll ser ut på Facebook kontra hur deras roller ser ut i andra kontexter. 
Enligt Solomon et al. (1984, s. 108) så kan det fysiska servicemötet ses som ett rollspel 
där aktörerna förväntas agera enligt definierade mönster. Det går att se tendenser som 
tyder på att detta också stämmer in på servicemötet på Facebook och att även det kan ses 
som ett rollspel. Bland annat så uttrycker sig respondenterna som att de har en viktig roll 
i servicemötet för att kunna få den service de vill ha och att de har ett ansvar att vara 
ärliga och framföra information på ett konkret och sakligt sätt. Solomon et al. (1985, s. 
103) menar att deltagarna i servicemötet lär sig vilka beteenden som är lämpliga för 
situationen och också vilka beteende som är nödvändiga för att uppnå målet med mötet. 
Vi kan se att respondenterna själva förstår vilken roll kunden ska ha i ett servicemöte på 
Facebook, då samtliga konstaterar att kundens ansvar är att framföra informationen och 
göra det på ett ärligt och konkret sätt för att kunna få hjälp. Detta skiljer sig från ett 
traditionellt servicemöte där personalen kan ta första steget och fråga kunden om hen är 
nöjd. Detta stämmer med Malthouse et al. (2013, s. 270) som menar att kundens roll i 
relationen inte är längre passiv i servicemötet på sociala medier. Även Trainor (2012, s. 
317) menar att kunder sedan sociala mediers intåg blivit mer aktiva genom att skapa och 
dela innehåll.  
 
När respondenterna förklarar vilka förväntningar de har i servicemötet på Facebook så 
framgår det att de är tydligt kopplade till vilken roll personalen har i servicemötet. 
Keaveney (1995) & Lee (2008) konstaterar att det finns en rad olika beteenden hos 
personalen som gör kunden missnöjd. Detta visar, precis som respondenterna säger, att 
personalens roll är en viktig del i servicemötet. Respondenterna menar bland annat att 
personalen måste se dem som individer och visa empati för deras situation utan att 
ifrågasätta dem. Ifall personalen misslyckas med detta så finns risken att kunden blir 
missnöjd vilket stämmer med Keaveney (1995, s. 76) & Lee (2010, s. 1121) som visar att 
personal som agerar likgiltigt och inte visar att de bryr sig om kunderna vid kritiska 
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incidenter gör kunderna missnöjda. Det går att se likheter mellan vad respondenterna 
förväntar sig av ett servicemöte på Facebook och hur Turel & Connelly (2013, s. 680) ser 
på det digitala servicemötet. De menar att interaktionell rättvisa har betydelse för kundens 
upplevelse av det digitala servicemötet. Den interaktionella rättvisan syftar till huruvida 
de individer som fattar beslut behandlar andra människor med respekt och empati samt 
att människor är välinformerade om hur beslutsfattarna har tagit sina beslut (Bies & 
Moag, 1986, refererad av Colquitt, 2001, s. 386). Från vad respondenterna säger så kan 
man också göra tolkningen att om personalen inte visar empati och behandlar dem som 
individer så riskerar det att göra dem missnöjda med servicemötet. Detta visar också på 
en koppling mellan personalens beteende och att Gruen (1995, s. 456) definierar 
tillfredsställelse som hur väl den levererade servicen möter den förväntade. Som tidigare 
konstaterat har också tillfredsställelse betydelse för relationen mellan kund och företag.  
 
Bortsett från detta så råder det dock delade meningar om vad respondenterna förväntar 
sig av personalen på Facebook. De roller som finns i servicemötet menar Solomon et al. 
(1985, s. 103) hör till ett manus som beskriver vilket beteende som är accepterat och 
förväntat i servicemötet. Vissa respondenter efterfrågar direkta åtgärder i det öppna 
servicemötet på Facebook och vill veta vad företaget ska göra åt deras problem så fort 
som möjligt. Andra respondenter vill istället få en offentlig ursäkt av deras problem från 
företaget för att sen ta vidare åtgärder i ett privat forum. Enligt Karjaluoto et al. (2015, s. 
703) ska företag vara mer transparenta i sin kommunikation på sociala medier, dock 
uttrycker respondenterna en förståelse för att företaget inte kan visa offentligt hur de 
behandlar enskilda kunder vilket försvårar denna transparens. De menar att det kan skapa 
ett prejudikat som andra kunder kan utnyttja. Samtidigt efterfrågar de en ökad transparens 
och återkoppling gällande vilka åtgärder företaget kommer att vidta vid en negativ 
incident i den offentliga kommunikationen på Facebook. Detta relaterar till Diffley & 
McCole (2015, s. 595) som konstaterar att interaktionen med företaget och delandet av 
information med kunden är viktigt för etablerandet av en värdeskapande process på 
sociala medier. Fortsatt menar de att företag måste involvera kunden i den processen för 
att etablera en relation (Diffley & McCole, 2015, s. 603). Respondenternas svar tyder på 
att de utgår från olika förväntningar och med det i åtanke kan man diskutera huruvida 
manus och roller på Facebook skiljer sig från det fysiska servicemötet i restaurangen där 
respondenterna förväntar sig åtgärder direkt. Det är viktigt att lyfta fram dessa olika 
förväntningar då Giebelhausen (2014, s. 115) konstaterar att om någon av aktörerna 
avviker från sin roll i servicemötet så kan detta skapa en obekväm känsla för kunden.  
 
Ytterligare en skillnad mellan servicemötet på Facebook och det fysiska servicemötet 
som respondenterna lyfter fram är att personen de kommunicerar med på Facebook till 
stor del förblir anonym. Visserligen får de ett namn men de vet inte vilken roll eller vilka 
befogenheter företagets personal har på Facebook. Respondenterna upplever att detta är 
en svårighet med Facebook och en anledning till varför de inte ser Facebook som ett bra 
ställe att framföra klagomål. I restaurangen så vet respondenterna om vilken roll den 
person de pratar med har, t.ex. en restaurangchef, och kan därför anpassa sina 
förväntningar efter det. Detta stämmer överens med Solomons et al. (1985, s. 108) 
resonemang om att servicemötet kan ses som ett rollspel. I det fysiska servicemötet så är 
det en trygghet för respondenterna då de vet vad de kan förvänta sig beroende på vem de 
pratar med. Den tryggheten liknar det Moorman et al. (1992, s. 315) förklarar som 
förtroendet i relationen mellan kund och företag som beror på om man litar på den partner 
man gör utbyten med. Vesel & Zabkar (2010, s. 1336) konstaterar att kundens förtroende 
är en faktor som har betydelse för kundrelationen. På Facebook så är detta problematiskt 
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eftersom respondenterna upplever att de inte vet vem de pratar med och detta innebär en 
osäkerhet för respondenterna i servicemötet. Calefato et al. (2015, s. 453) konstaterar att 
sociala nätverk tillhandahåller verktyg för en mer direkt och personlig kommunikation 
med kunderna och att det kan bidra till att stärka kundernas förtroende för företaget. Det 
går därför diskutera vilken betydelse personalens anonymitet har för förtroendet 
respondenterna känner för personalen. 
 
Vissa respondenter ser facebooksidan och restaurangen som två separerade enheter där 
personalen på Facebook förväntas agera på ett annorlunda sätt jämfört med personalen på 
restaurangen även om de tillhör samma företag. Personalen på restaurangen förväntas på 
ett enklare sätt kunna ta åtgärder jämfört med vad personalen på Facebook kan. 
Respondenterna uttrycker en viss förståelse för att personalen behöver ta reda på mer 
information i servicemötet på Facebook och därför behöver ta konversationen vidare för 
att kunna bedöma kundernas problem. Giebelhausen et al. (2014, s. 121) menar att när 
teknologi involveras i ett servicemöte med mycket interaktion mellan kund och företag, 
så kan det ha en negativ effekt på kundens upplevelse. Servicemötet på Facebook innebär 
en högre grad av interaktion med kunden då personalen måste ta reda på vad som hänt. 
Vissa av respondenterna uttrycker sig frågande till varför de blir hänvisade till att skriva 
ett PM till företaget och ser detta som ett onödigt extra steg. Denna ökade interaktion i 
kombination med att interaktionen på Facebook sker med hjälp av teknologi gör att 
kunden riskerar att få en sämre upplevelse jämfört med hur de hade upplevt samma 
situation ansikte mot ansikte. Detta, att kunderna blir hänvisade till PM och ställer sig 
frågande till varför, kan vi se kopplar an till Gruens (1995, s. 456) förklaring av 
tillfredsställelse som menar att tillfredsställelse utgörs av hur väl den levererade servicen 
möter den förväntade servicen. Respondenterna anser att behöva skriva ett PM för att få 
hjälp är ett onödigt extra steg. Tillfredsställelse är också en av de faktorer som har 
betydelse för relationen mellan kund och företag (Palmatier et al. 2006, s. 139).  
 
Att förklara servicemötet genom ett rollperspektiv passar bra när det är definierat hur man 
ska bete sig (Solomon et al., 1985, s. 103), till exempel vid ett restaurangbesök 
(Giebelhausen et al., 2014, s.113). Från tidigare resonemang i detta avsnitt så kan 
respondenternas upplevelse tolkas som att den roll personalen har i servicemötet på 
Facebook inte är helt tydlig då respondenternas förväntningar inte stämmer med 
personalens agerande. Personalen å andra sidan agerar enligt den roll som de har på 
Facebook. Edvardsson (1992, s. 25) visar att det finns en skillnad i hur personal och 
kunder uppfattar kritiska incidenter och vilken effekt incidenten har på den fortsatta 
relationen. Då personalen agerande inte verkar vara anpassat efter respondenternas 
förväntningar så går det ställa sig frågan hur hanterandet av den kritiska incidenten 
kommer uppfattas av kunden på Facebook. Visserligen säger respondenterna att de 
förväntar sig mer konkreta åtgärder vid ett fysiskt besök när de jämför det med att 
kontakta företaget på Facebook, men tolkningen som går att göra från respondenternas 
svar är dock att många uttrycker samma förväntningar på åtgärder via Facebook när de 
endast diskuterar företagets hantering av facebooktrådar. Trainor (2012, s. 319) 
konstaterar att en effektiv hantering av kunder via sociala medier kan öka deras 
engagemang. Kundens engagemang förklaras som den känslomässiga inställningen mot 
företaget och övertygelsen av att hen kommer tjäna mer på att stanna kvar i relationen än 
att lämna den (Hennig-Thurau & Klees, 1997, s. 752) Engagemang i sin tur har en positiv 
inverkan på kundrelationen (Vesel & Zabkar, 2010, s. 1336). Utifrån respondenternas 
svar verkar det dock finnas en otydlighet runt manuset på Facebook, vilket tyder på att 
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det kan hämma ett effektivt servicemöte eftersom att företaget inte agerar utifrån de 
förväntningar som respondenterna har.  

6.3 Skriftlig kommunikation 
En intressant aspekt av servicemötet som framgår från empirin är hur respondenterna ser 
på svaren de får från restaurangen. Ifall respondenterna endast utvärderar det enskilda 
svaret de får så är majoriteten av respondenterna positivt inställda till svaret. De påtalar 
att restaurangen ber om ursäkt och tar till sig av de åsikter som framförs på ett sätt som 
respondenterna förväntar sig. Respondenterna uttrycker också att det är positivt att 
restaurangen i scenariot förmedlar att de vill ta detta vidare och undersöka problemet, 
vilket tyder på att de har förtroende för den fortsatta hanteringen av ärendet. Detta går att 
koppla till Gretry et al. (2017, s. 83) som konstaterar att den kommunikation som 
företaget använder sig av på sociala medier faktiskt kan ha betydelse för kundens 
förtroende. Calefato et al. (2015, s. 453) förklarar att kundens förtroende är viktigt för att 
kunna bygga stabila kundrelationer och Grönroos (1996, s. 14) uttrycker att 
relationsmarknadsföring till viss del grundar sig i att förtroende finns för att tillsammans 
skapa ett mervärde båda parter. Däremot förändras respondenternas uppfattning av svaret 
när de vet att majoriteten av kunderna med liknande klagomål får samma typ av svar på 
Facebook. Då går uppfattningen av svaren från att ha varit positiva till att respondenterna 
upplever att de blir mindre värdesatta av företaget. Detta går att koppla till det Heinonen 
(2008, s. 90) skriver om digitala servicemöten där hon menar att hur personligt anpassat 
svaret är delvis ligger till grund för kundens utvärdering av servicemötet. När 
respondenterna vet att alla får samma typ av svar upplever de svaret som opersonligt och 
att de bara är en i mängden. Att det inte heller visas på direkt åtgärder i kommunikationen 
gör att respondenterna blir misstänksamma och tvivlar på om kunderna faktiskt får hjälp 
av företaget. Vissa respondenter känner också att det inte ens är en idé att kontakta 
företaget när de vet detta. Det tyder på att de inte tror de kan få den hjälp de behöver via 
Facebook vilket går att koppla till Calefato et al. (2015, s. 453) som visar kundens 
förtroende är viktigt för att kunna bygga stabila kundrelationer. Även de respondenter 
som uttrycker en förståelse för att företag arbetar med standardsvar efterlyser och 
förutsätter också en mer personlig service i den vidare hanteringen för att de ska bli nöjda 
med svaren. Om respondenterna inte blir nöjda och tillfreds med svaren från företaget 
kan detta få följder för relationen. Enligt Gruen (1995, s. 456) motsvarar kundens 
tillfredsställelse hur väl den levererade service möter kundens förväntningar medan 
Palmatier et al. (2006, s. 139) menar att tillfredsställelsen reflekterar hur tillfreds kunden 
är med relationen med företaget.  
 
Denna skillnad i respondenternas uppfattning av svaren beroende på i vilket sammanhang 
de tas emot visar att offentligheten har en betydelse för kommunikationen och 
servicemötet på sociala medier. De roller som finns i servicemötet förklarar Solomon et 
al. (1985, s. 103) hör till ett manus som beskriver vilket beteende som är accepterat och 
förväntat i servicemötet. Det enskilda svaret anser respondenterna är bra och där skulle 
deras bedömning stanna om det var ett vanligt digitalt servicemöte, exempelvis ett mail. 
Men när svaret läses offentligt på Facebook i anslutning till övriga svar från företaget så 
uttrycker respondenterna att standardformuleringar till alla kunder gör att de blir 
missnöjda med svaret och bemötandet uppfattas som opersonligt. Den roll som 
personalen antar i kommunikationen i ett digitalt servicemöte verkar således inte göra 
respondenterna nöjda då de upplever att personalen försöker svara på ett sätt som gör alla 
kunder nöjda istället för att göra den enskilda kunden nöjd. Detta går att koppla till Bitner 
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et al. (1990, s. 75) som säger om att ett svar från personalen som kunden inte förväntar 
sig kan leda till att det upplevs som negativt. Vidare menar Raciti & Dagger (2010, s. 
110) att skriftlig kommunikation ska innehålla relevant information och inte onödig 
repetition. Tolkningen vi gör när respondenterna får standardsvar i den öppna 
kommunikationen på Facebook är att svaren innebär onödig repetition då de redan kan 
läsa samma svar från andra inlägg. Dessutom innebär standardsvaret en allmän hållning 
till deras problem vilket innebär att svaret inte innehåller den information de efterfrågar 
för att få sitt problem löst. Detta innebär att svaren upplevs negativt. Det gör dessutom 
att svaren upplevs som opersonliga vilket nämnt tidigare Heinonen (2008, s. 90) beskriver 
som negativt för kunder i digitala servicemöten.  
 
Bacile et al. (2014, s. 34) menar att det är en utmaning för företag att kommunicera med 
kunder på sociala medier. Bacile et al. (2014, s. 40) fortsätter med att konstatera att det 
som företaget skriver på sociala medier inte bara påverkar den som ursprungligen skrivit 
inlägget, utan också andra kunder. Det går att tyda att respondenterna upplever det på ett 
liknande sätt då de säger att deras uppfattning av företaget inte enbart beror på hur de 
svarar på deras inlägg, utan hur företaget har svarat på andra kunders inlägg har också 
betydelse för helhetsintrycket av servicemötet på Facebook. Detta kopplar an till Jingyun 
et al. (2010, s. 394) som visar att genom att observera andra kunder i servicemötet så kan 
de påverka ens egen upplevelse. Några av respondenterna påtalar till exempel att om de 
ser att företaget svarade på samma sätt till alla kunder så skulle det göra att de upplever 
att företaget inte bryr sig om klagomålen som deras kunder framför. I linje med detta så 
menar Lee (2008, s. 1122) att beteende där kunden upplever att personalen inte bryr sig 
om kundens önskemål gör kunden missnöjd. Att kunden blir missnöjd kan vi se har en 
koppling till kundens tillfredsställelse, då Gruen (1995, s. 456) definierar tillfredsställelse 
som hur väl den levererade servicen möter den förväntade. Om svaren respondenterna ser 
och får inte är vad de förväntar sig går det diskutera vilken betydelse detta har för deras 
engagemang då Hennig-Thurau & Klees (1997, s. 752) menar att kundens engagemang 
delvis beror övertygelsen om att hen kommer tjäna på att stanna kvar i relationen.  
 
En stor del av respondenternas resonemang kring servicemötet på Facebook kopplar 
tillbaka till den skriftliga kommunikationen och hur den upplevs. Respondenterna 
efterfrågar, särskilt när det gäller negativa upplevelser, att företaget svarar på ett 
professionellt sätt. Detta kan vi se stämmer överens med att Edvardsson (1992, s. 26) 
konstaterar att det är viktigt att personalen är kunnig och visar förståelse för kundens 
situation. Även om svaren från företaget upplevs som opersonliga när de skickas till alla 
kunder så ansåg respondenterna inledningsvis att personalen svarade på ett positivt sätt. 
När respondenterna pratar enbart om hur företag ska formulera sig så lyfter de också 
vikten av att företaget ska utstråla seriositet i sina svar på Facebook. Svaren ska vara 
tydliga och väl formulerade så att man som kund vet vad som gäller framöver. Raciti & 
Dagger (2010, s. 110) menar att skriftlig kommunikation är viktig för relationen med 
kunden och att klarhet och korrekthet är två viktiga dimensioner i den skriftliga 
kommunikationen. Respondenternas resonemang kring personalens svar på Facebook 
tyder på att dessa dimensioner har betydelse även på Facebook. Svaren de får ska vara 
grammatiskt korrekt formulerade på ett sätt som gör att respondenterna inte kan misstolka 
svaren. Gretry et al. (2017, s. 78) anser att kommunikationen på Facebook liknar mer ett 
vanligt samtal än annan skriftlig kommunikation. Respondenterna uppfattning av den 
öppna kommunikationen på Facebook stämmer dock inte överens med detta. När 
respondenterna jämför Facebook med andra servicemöten så nämner de att offentligheten 
på Facebook gör att svaren granskas och tolkas på ett annat sätt än på andra plattformar. 
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På Facebook så ser inte alla bara vad som händer, utan de kan också fortsätta göra detta 
långt efter ett inlägg är skrivet. Fortsatt menar respondenterna att det är svårare för både 
företaget och kund att korrigera sina fel i kommunikationen på Facebook jämfört med ett 
möte ansikte mot ansikte då ett vanligt samtal är mer dynamiskt.  
 
Den allmänna uppfattningen av Facebook bland respondenterna är att det är ett mer 
informellt kommunikationssätt än till exempel mail vilket stämmer överens med Gretry 
et al. (2017, s. 78) som menar att kommunikationen på sociala medier är mer spontan och 
mer lik ett vanligt samtal än annan skriftlig kommunikation. När det kommer till klagomål 
på Facebook så skiljer sig dock respondenternas inställning eftersom att respondenterna 
då efterfrågar ett mer formellt bemötande. Gretry et al. (2017, s. 77) menar att företag på 
sociala medier kan använda antingen en formell eller informell kommunikationsstil och 
att de genom att kommunicera på ett sätt som kunden förväntar sig kan stärka kundens 
förtroende och i förlängningen också relationen till företaget. Detta resonemang stämmer 
in på respondenternas förväntningar då de efterfrågar ett formellt språk när det gäller 
klagomål men kan acceptera en mer informell ton när det gäller “gladare” inlägg. Gretry 
et al. (2017, s. 81) menar att en informell kommunikationsstil ökar/minskar kundens 
förtroende till företaget om kunden är bekant/inte bekant med företaget sedan tidigare. 
Detta ser vi inga indikationer på i respondenternas svar då de upplever en informell 
kommunikationsstil som negativ och oseriös när det gäller hanterandet av kritiska 
incidenter på Facebook. Enligt Turel & Connelly (2013, s. 674) kan kundens uppfattning 
av det digitala servicemötet förklaras av kundens upplevda interaktionella rättvisa. Den 
interaktionella rättvisan kan delvis förklaras av hur personer som fattar beslut behandlar 
andra personer med respekt och empati (Bies & Moag, 1986, refererad av Colquitt, 2001, 
s. 386). Det går att urskilja ett liknande mönster i servicemötet på Facebook då 
respondenterna upplever att informella svar vid kritiska incidenter inte är lämpligt och 
uppfattas som oprofessionella.  
 
Respondenterna konstaterar att de upplever att det är en utmaning att formulera sig på ett 
personligt sätt i skriven text. Enligt Heinonen (2008, s. 96) är också detta en utmaning då 
företag behöver förbättra sin förmåga att förstå kundens behov i digitala servicemöten för 
att kunna svara kunden personligt och snabbt. Sedan tidigare har vi konstaterat att 
respondenterna upplever att det blir ännu svårare att vara personlig i det öppna mötet på 
Facebook då de inte vet vilken roll den de kommunicerar med har. Ytterligare en aspekt 
av kommunikationen de lyfter är avsaknaden av personalens kroppsspråk. Både 
avsaknaden av ett kroppsspråk och avsaknaden av att veta vem man pratar med gör det 
svårare för respondenterna att tolka svaren i skriftlig text om man jämför med ett fysiskt 
möte, där de både kan läsa av personalens kroppsspråk och att de vet vilken roll 
personalen har. Med detta i åtanke så menar respondenterna att det därför är lättare i det 
fysiska servicemötet att uppfatta personalens agerande som personligt och empatiskt.  
 
I det fysiska servicemötet så kan personalen förmedla känslor till kunderna genom 
kroppsspråket och tonen i rösten. Denna möjlighet finns dock inte i servicemötet på 
Facebook. En möjlighet som finns för personalen att förmedla känslor och personliga svar 
är att använda sig av emojis. Detta menar vissa respondenter skulle kunna fungera när det 
rör sig om positiva inlägg från kunder. Vid klagomål står det dock klart att respondenterna 
upplever emojis negativt och att detta är något ska undvikas då det uppfattas som oseriöst. 
Att respondenterna säger att personalens svar på Facebook går att anpassa efter vilken 
typ av inlägg som kunden har skrivit tyder på att respondenterna utgår från någon sorts 
manus när de läser personalens svar. Detta stämmer överens med det Solomon et al. 
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(1985, s. 106) konstaterar att kunder kan använda sig av olika manus för olika 
servicemöten. Det är dock särskilt svårt för personalen och företaget att göra svaren på 
Facebook personliga när det gäller klagomål.  

6.4 Andra kunder  
Som vi diskuterat tidigare så gör offentligheten att företag måste förhålla sig till att andra 
kunder än den som skrivit inlägget också kan se vad företaget skriver. Ytterligare en 
dimension av offentligheten är att andra kunder utan hinder kan blanda sig in i 
konversationen mellan företaget och kunden. Just detta är något som utmärker 
servicemötet på sociala medier jämfört med andra plattformar, som mail eller ett fysiskt 
möte, där kunder kan framföra klagomål till företaget. Att kunder kan blanda sig in i 
kommunikationen på Facebook är något som också kan ha betydelse för hur 
respondenterna upplever servicemötet med företaget på Facebook. Detta stämmer också 
överens med Grove & Fisk (1997, s. 71) som menar att det sociala samspelet med andra 
kunder kan ha betydelse för upplevelse av den kritiska incidenten. Som vi tidigare nämnt 
menar Heinonen (2008, s. 89) att det digitala servicemötet är mer komplext än ett möte 
ansikte mot ansikte eftersom att kunden är mer involverad i utgången av det digitala 
mötet. Bacile et al. (2014, s. 42) menar också att andra kunder på sociala medier kan 
fungera som medskapare av servicemötet på sociala medier. Respondenterna påtalar att 
om de andra kunderna kommenterar deras klagomål och håller med dem så förstärker 
detta respondenternas egen upplevelse om att ett problem existerar. Det gör också att de 
inte bara ser det som en engångshändelse längre. Det gör att respondenterna känner att de 
har rätt i sin kritik. De Wulf et al. (2001, s. 36) definierar förtroende som kundens 
förtroende för företagets pålitlighet och integritet. Med detta i åtanke går det att diskutera 
vilken betydelse andra kunder som håller med en kund om hens kritik har för förtroendet. 
Eftersom att de andra kundernas medhåll förstärker känslan om att det är ett 
återkommande problem så är det rimligt att göra tolkningen att det också har betydelse 
för hur kunden ser på företagets pålitlighet, vilket nämns som en del av förtroendet. Som 
Bauer et al. (2002, s. 155) konstaterar så har också förtroendet för företaget en betydelse 
för relationen.  
 
Om det motsatta händer och de andra kunderna istället påtalar att de inte känner igen 
problemet som framförts och försöker svara för företagets räkning i kommentarsfältet så 
upplever respondenterna detta som negativt och ett angrepp på ens egen upplevelse och 
person. Detta kopplar an till det Grove & Fisk (1997, s. 71) säger om att en kund påverkas 
av hur en annan kund efterlever de normer och regler som finns och kan påverkas negativt 
om den andra kunden inte följer dessa. Bacile et al. (2014, s. 42) menar dock att kunder 
som svarar på ett positivt och artigt sätt kan bidra till en positiv bild av företaget. Baserat 
på hur respondenterna uttryckt sig så går det dock att ställa sig frågande huruvida Baciles 
et al. resonemang stämmer överens med vad respondenterna säger. Eftersom att 
respondenterna uttrycker sig som att de upplever det som ett angrepp på deras person och 
upplevelse så är det svårt att tolka detta som att det skulle bidra till en positiv upplevelse 
av företaget. Bacile et al. (2014, s. 44) lyfter också en annan typ av kunder på sociala 
medier, dysfunktionella kunder. Dessa kunder beter sig otrevligt och ociviliserat mot 
andra kunder på sociala medier. Författarna menar att detta kan göra att kunden som 
skrivit inlägget blir ännu mer irriterad än tidigare och att dessa dysfunktionella kunder 
kan skapa en negativ bild av företaget. Respondenternas svar stämmer bara delvis överens 
med detta då de säger att de andra kunderna inte har någon direkt betydelse för deras bild 
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av företaget men att de blir mer irriterade än vad de var från början när andra kunder 
blandar sig i på detta sätt.  
 
Att andra kunder blandar sig i har också följder för företaget då respondenterna har tydliga 
åsikter om hur företaget ska hantera andra kunder som blandar sig i. De menar att det är 
viktigt att företagets fokus ligger på respondenterna själva och deras upplevelse eftersom 
att det är de som har skrivit inlägget. Respondenterna tycker därför att företaget helt ska 
bortse från andra kunder som blandar sig i konversationen. Sociala medier har gjort att 
klagomål som tidigare varit privata nu kan vara offentliga och med det i åtanke så menar 
Grégoire et al. (2015, s. 176) att företag måste tänka på att andra kunder också studerar 
situationen. Vi kan av detta urskilja ett dilemma då respondenterna menar att företaget 
endast ska se dem, vilket vi tolkar som att respondenterna vill att företaget ska hantera 
inlägget på Facebook på samma sätt som vid ett vanligt privat servicemöte. Företaget å 
andra sidan måste, som Grégoire et al. säger, hålla en mer allmän ton i det servicemötet 
på sociala medier för att förhålla sig till de andra kunderna som ser inlägget. Solomon et 
al. (1985, s. 108) säger att servicemötet kan ses som ett rollspel där aktörerna agerar efter 
socialt definierade mönster. Av ovanstående resonemang framgår dock indikationer på 
att respondenternas förväntningar på servicemötet på Facebook skiljer sig mot företagets 
syn på det och att dessa mönster därav inte är helt etablerade. Detta innebär ett dilemma 
då företaget måste hantera flera kunder i samma tråd, samtidigt som kunden som skrev 
inlägget inte vill att företaget ska se de andra kunderna.  

6.5 Framtida utbyten och inställning till Facebook 
Respondenterna säger att hanteringen av incidenten som intervjuerna utgår från inte 
skulle göra att de slutade besöka restaurangen vilket åtminstone tyder på att en relation 
inte avslutas då Grönroos (2004, s. 101) uttrycker att en relation som etablerats mellan 
kund och företag bygger på att återkommande utbyten mellan parterna. Då 
respondenterna uttrycker en vilja att besöka restaurangen igen så tyder detta på att det 
fortfarande kan finnas en relation mellan parterna. Det är dock viktigt för respondenterna 
hur kommande besök och problem hanteras för att deras förtroende ska återgå till vad det 
var innan den kritiska incidenten. Enligt Grönroos (1996, s. 14) är det viktigt att relationen 
grundar sig i att det finns ett förtroende och samarbete mellan företag och kund. Om 
kommande besök inte hanteras på rätt sätt så kan detta skada förtroendet hos 
respondenterna. Förtroendet kunden har för företaget har betydelse för relationen och 
detta grundar sig i att kunden litar på det företag som utbytet sker med (Moorman et al., 
1992, s. 315; De Wulf et al., 2001, s. 36). Även om respondenterna återkommer till 
restaurangen så uttrycker de att kommande besök är viktiga för den framtida relationen. 
 
Respondenterna menar att det är viktigt att företag finns på Facebook idag och att det går 
att kommunicera med dem där. De påtalar också att ett företag som har en aktiv 
facebooksida visar på kvalité, ambition och engagemang. Diffley & McCole (2015, s. 
592) konstaterar att sociala nätverk erbjuder en möjlighet till ökad interaktion med 
kunden, som i tur kan skapa ett mervärde för kunden. Ravald & Grönroos (1996, s. 19) 
menar i sin tur att företag som erbjuder ett mervärde utöver tjänsten kan skapa mer 
tillfredsställda kunder och således också en starkare relation till kunderna. 
Respondenterna är dock noga med att poängtera att det inte räcker med att enbart ha en 
facebooksida för att det ska generera ett mervärde, utan det är viktigt att den sköts och är 
väl fungerande. Om sidan inte fungerar på ett bra sätt och företaget inte aktivt svarar på 
de frågor och klagomål som kommer in, så menar respondenterna att det istället kan ha 
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en negativ effekt på hur respondenterna upplever företaget. Respondenterna menar också 
att det värsta ett företag kan göra i servicemötet på Facebook är att inte svara på deras 
inlägg. Även om respondenterna själva inte aktivt kommunicerar med företaget på 
Facebook så har ändå företagets närvaro på Facebook en betydelse och kunderna ser det 
som viktigt att de har en möjlighet att kommunicera med företaget på Facebook. De 
menar att de upplever det som konstigt om ett företag inte har en facebooksida. Det går 
att se likheter mellan vad respondenterna säger och att Bitner et al. (2000, s. 147-148) 
menar att företag själva måste delta i appliceringen av ny teknik i servicemötet för att inte 
bli utkonkurrerade.  
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7. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras studiens resultat genom att återkoppla till studiens 
problemformulering: Hur upplever kunden relationen till företaget vid kritiska incidenter 
på sociala medier? Vidare redogör vi vilka aspekter av servicemötet som har betydelse 
för kunden. Slutligen ger vi praktiska rekommendationer till företag som är aktiva på 
sociala medier och ger läsaren en inblick i studiens teoretiska bidrag, framtida 
forskningsområden inom ämnet samt samhälleliga implikationer.  
 
Denna studie har undersökt hur kunden upplever relationen till företaget vid kritiska 
incidenter på sociala medier. Vi kan av studiens resultat inte dra slutsatsen att en enskild 
negativ kritisk incident kan göra att relationen mellan kund och företag avslutas. Det vi 
däremot kan se genom att studera det öppna servicemötet på sociala medier är att 
hanterandet av dessa incidenter har betydelse för de faktorer som har betydelse för 
relationen. Det öppna servicemötet på sociala medier sker i ett offentligt forum från 
tangentbord till tangentbord mellan personal och kund. Tidigare har servicemötet mellan 
kund och personal varit ett huvudsakligen slutet möte där Solomon et al. (1985, s.100) 
träffas i det sammanhang som tjänsten konsumeras. I det öppna servicemötet träffas aldrig 
kunden och personalen på det sättet. Mötet sker istället på en plattform där alla som vill 
kan följa mötet. Detta innebär en förändring i servicemötet som vi ser innebär nya roller 
och manus för mötet samtidigt som kundens förväntningar på service i stort är densamma.  
 
En faktor som har betydelse för relationen är förtroende (Vesel & Zabkar, 2010, s. 1336) 
som Moorman et al. (1992, s. 315) förklarar som att förtroendet i relationen mellan kund 
och företag beror på om man litar på den partner man gör utbyten med. Vi kan dra 
slutsatsen att kunden har svårt att känna förtroende för personalen då hen inte vet vilken 
roll och vilka befogenheter personalen har i servicemötet på sociala medier. En 
bidragande faktor till svårigheten med att känna förtroendet beror på att företaget försöker 
formulera sina svar till alla kunder som ser svaret. Därför vidtas inte de åtgärder som den 
enskilda kunden efterfrågar. Avsaknaden av åtgärder gör att kunden känner sig 
misstänksamma till att företaget faktiskt hjälper kunderna. Detta gör kunden mindre 
tillfredsställd då hen inte får den service hen förväntar sig. Kundens tillfredsställelse 
menar Palmatier et al. (2006, s. 139) är något som påverkar relationen. Trainor (2012, s. 
319) konstaterar att en effektiv hantering av kunder via sociala medier kan öka deras 
engagemang. I det öppna servicemötet så är inte hanteringen av klagomålen effektiva då 
kunden hänvisas till att höra av sig privat. Från detta drar vi slutsatsen att det har betydelse 
för kundens engagemang då respondenterna upplever det som ett onödigt extra steg att 
behöva höra av sig på ett ytterligare sätt. Studien har skapat en förståelse för vilken 
betydelse det öppna servicemötet har för de faktorer som påverkar relationen. Vi kan dock 
inte genom denna studie dra ytterligare slutsatser huruvida detta har någon påverkan på 
kundens fortsatta relation. Från vår studie kan vi se att det öppna servicemötet på sociala 
medier skiljer sig från det traditionella servicemötet som enbart utspelar sig mellan kund 
och företag. Det öppna servicemötet sker öppet inför alla och detta innebär att mötet sker 
på en ny scen jämfört med tidigare. Vi kan se att detta har betydelse för de faktorer som 
påverkar relationen. 
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7.1 Aspekter i servicemötet  

7.1.1 Den nya scenen 
En slutsats som går att dra från det öppna servicemötet är att offentligheten som mötet 
sker i kan ses som en ny publik scen för servicemötet. Tidigare har servicemötet enskilt 
mellan kund och företag skett genom att personal och kund träffas i det sammanhang som 
tjänsten konsumeras (Solomon et al., 1985, s.100). Det öppna servicemötet på sociala 
medier skiljer sig från detta då det dels sker offentligt så att alla kan se det och att det som 
händer i servicemötet kommer finnas kvar för allmän beskådning även långt efter 
servicemötet mellan kunden och företaget är avslutat. Vi kan se att detta gör att företaget 
agerar enligt den scenen som servicemötet sker på och det är en aspekt som har betydelse 
för kundens upplevelse av servicemötet. 
 
Då servicemötet är offentligt så kan vi se att företagets och personalens agerande hela 
tiden begränsas av offentligheten. Den öppna kommunikationen hämmar företags 
förmåga att ge kunden individuell service då deras svar måste hållas allmänna och 
diplomatiska för att på något sätt ge alla kunder som ser kommunikationen ett bra svar. 
Detta gör att gör att kunden upplever att företaget snarare tänker på sitt rykte än att hjälpa 
kunden som lyfter fram klagomålet. Enligt Gretry et al. (2017, s. 78) är kommunikationen 
på Facebook mer likt ett vanligt samtal än annan skriftlig kommunikation. Vi kan se att 
den nya scenen gör att det snarare innebär motsatsen för servicemötet då företagets svar 
hela tiden måste skrivas med offentligheten i åtanke vilket innebär att företaget måste 
agera mer återhållsamt. De kan inte vidta några egentliga åtgärder men måste ändå göra 
kunden som framför ett klagomål och alla andra kunder som ser inlägget nöjda. Detta 
innebär ett paradoxalt scenario för företaget då de å ena sidan måste visa alla som ser att 
de vill hjälpa kunden, men de kan heller inte visa exakt hur de hjälper kunden. Därav 
menar vi att den dynamik som offentligheten och den nya scenen innebär gör sociala 
medier till en komplex kommunikationsplattform för företaget. Vi kan att dagens 
hantering av kritiska incidenter i det öppna servicemötet inte är optimal. Edvardsson 
(1992, s. 26), Bitner et al. (1990, s. 80) och Bejou et al. (1996, s. 39) konstaterar alla att 
det är viktigt att personalen kan visa förståelse för kunden och agera för att lösa kundens 
problem i kritiska incidenter 
 
Ytterligare en aspekt av offentligheten som vi ser är att kunden upplever är att 
offentligheten sätter en press på företaget att gå kunden till mötes oavsett vad kundens 
problem är då företaget annars riskerar att klagomålen som lyfts fram på sociala medier 
får stor spridning vilket stämmer med Balaji et al. (2015, s. 633) som förklarar att sociala 
medier har fått större betydelse då kunderna som inte blir nöjda snabbt göra klagomålet 
mer publika vilket kan skapa stora problem för tjänsteleverantören. Vi ser dock att 
offentligheten snarare gör det motsatta för företagets agerande då de snarare agerar 
försiktigt i det öppna servicemötet och försöker flytta kommunikationen till ett privat 
forum vilket återigen visar den dynamik som offentligheten gör för servicemötet och 
kommunikationen.  
 
I nuläget används ofta standardformuleringar i svaren från företag på sociala medier. I 
det öppna servicemötet kan vi se att detta inte fungerar optimalt. Visserligen innebär det 
att kunden kan få snabbare svar vilket är viktigt för kundens upplevelse av servicemötet 
men på grund av offentligheten och att kunden kan se alla svar från företaget gör det att 
samma formuleringar till alla kunder gör att svaren uppfattas som negativa och 
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opersonliga. Detta försämrar kundens upplevelse av servicemötet och gör att kunden inte 
känner sig värderad av företaget. Detta visar att det inte går att använda samma typ av 
svar till alla kunder i det öppna servicemötet på samma sätt som i det privata skriftliga 
servicemötet där kunden endast kan sitt egna svar från företaget. Om företaget frångår 
standardformuleringar och istället anpassar sina svar till de enskilda kunderna så kommer 
den personen från företaget som skriver svaret i mycket större utsträckning riskera att 
skriva på ett sätt som kunden kan misstolka. Visserligen kan svaret då uppfattas som 
personligt, som Heinonen (2008, s. 90) menar är viktigt, då det är anpassat till en enskild 
kund men istället kan det då uppfattas som otydligt eller oklart som Raciti & Dagger 
(2010, s. 210) menar är viktigt för upplevelsen av den skriftliga kommunikationen.  
 
Som tidigare nämnt så kan vi av resultaten se att en enskild kritisk incident på sociala 
medier troligen inte gör att kunden slutar besöka ett företag. Däremot kan vi se att en 
kritisk incident gör att kunden kommer vara extra granskande under de närmsta framtida 
besöken vilket gör att företagets agerande då är extra viktigt för att inte skada relationen 
med kunden ytterligare och riskera att tappa kunden. En aspekt som offentligheten tillför 
till det öppna servicemötet jämfört med hantering av en kritisk incident i ett traditionellt 
servicemöte är att kunden också kan se hur företaget agerar mot de andra kunderna i 
servicemötet. Vi kan se att detta gör att företagets hantering av andra kunder har betydelse 
för kundens uppfattning vilket innebär att även andra kunders servicemöten riskerar att 
skada relationen med kunden.  
 
En aspekt med kommunikationen på den nya scenen som skiljer sig från ett privat 
servicemöte är att personalen som svarar förblir anonym för kunden. Vi kan se att kunden 
i det öppna servicemötet har svårt att göra en bedömning av personalens empati då 
bedömningen helt och hållet görs genom att tolka den skriftliga kommunikationen. 
Kunden vet heller inte vilken roll och vilka befogenheter personalen har och därför vet 
inte kunden vad hen kan förvänta sig av servicemötet. Kunden får oftast bara ett namn på 
den som svarar utan någon mer information. Detta gör det svårt för kunden att känna ett 
förtroende för personalen i det öppna servicemötet. Jämfört med det fysiska servicemötet 
så saknar också kunden möjligheter att bilda en uppfattning om personalens ton och 
kroppsspråk vilket gör det svårt för kunden att uppfatta om personalen bryr sig om 
kunderna. Resultaten tyder på att kunden på sociala medier använder	svaren från företaget 
som ersättning för kroppsspråk och tonläge. Kundens uppfattning av personalen har alltså 
gått från att baserats på synintryck och tolkningar av personalens beteende till att genom 
tangentbord till tangentbord göra tolkningar av ord och symboler för att bilda sig en 
uppfattning om personalens agerande. Anonymiteten som det öppna servicemötet innebär 
tyder också på att kunden i större utsträckning förväntar sig kompensation för att bli nöjd 
jämfört med det fysiska mötet där en genuin ursäkt hade varit tillräckligt. 
 
Ytterligare en slutsats är att den nya scenen gör det viktigare för företaget att formulera 
svaren de skriver korrekt. I en privat skriftlig kommunikation är det lättare för företaget 
att korrigera saker som missuppfattas för den enskilda kunden. På den nya scenen så kan 
alla läsa svaren från företaget vilket ökar risken för missförstånd. Andra kunder som läser 
ett inlägg kanske dels inte ser korrigeringen vilket gör det än viktigare för företaget att 
svara på ett korrekt sätt från början. Dessutom så kan olika kunder missuppfatta olika 
saker vilket gör det ännu svårare för företaget att formulera sig på ett optimalt sätt. Detta 
tyder på att dimensionerna klarhet och korrekthet (Raciti & Dagger, 2010, s.110) får ännu 
större betydelse i den öppna kommunikationen på Facebook. Att formuleringen i svaren 
är viktig i den öppna kommunikationen på Facebook kan också stärkas av det faktum att 
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tidigare forskning beskriver att det i servicemötet på sociala medier är extra viktigt för 
företaget att göra kunden nöjd då ett klagomål snabbt kan förstoras när det är offentligt 
(Bacile et al., 2014, s. 34; Balaji et al., 2015, s. 633; Grégoire et al., 2015, s. 176; 
Ramanathan et al., 2017, s. 108). 
 
Relaterat till formuleringen i svaren så kan vi se att tonen i svaret från företaget också är 
viktigt för kunden. Specifikt innebär detta att företaget måste formulera sig på ett sätt som 
motsvarar hur allvarligt kundens problem är. Ett informellt bemötande är direkt negativt 
vid kritiska incidenter då detta uppfattas som oseriöst och det innebär en brist på respekt 
för kundens problem. Ett sådant bemötande gör att kundens förväntningar inte möts vilket 
i sin tur har betydelse för kundens tillfredsställelse som är en faktor som påverkar 
relationen. Slutsatsen som går att dra utifrån detta är att ju mer kritisk och arg kunden är 
desto mer formellt och professionellt svar förväntar hen sig.  

7.1.2 De nya rollerna 
Den nya scenen som offentligheten innebär har som konstaterat en betydelse för 
företagets beteende, kommunikation och hur kunden uppfattar företagets agerande. Vi 
kan också se att den nya scenen tyder på att det öppna servicemötet på sociala medier 
sker utifrån nya manus och nya roller. Servicemötet kan liknas med ett rollspel där varje 
aktör förväntas agera enligt socialt definierade mönster (Solomon et al., 1985, s. 108) och 
deltagarna i servicemötet har manus för hur de ska agera i olika typer av servicemöten 
(Solomon et al., 1985, s. 103). Vi kan se att manuset i det öppna servicemötet på sociala 
medier inte är detsamma som manuset i ett privat servicemöte.  
 
Personalens roll förändras i och med den nya scenen som offentligheten innebär. Vid 
kritiska incidenter så tyder resultaten på att personalens roll i det öppna servicemötet är 
att visa kunden hur företaget kommer hantera detta och sedan guida vidare kunden till en 
privat kommunikation där företaget kan vidta de åtgärder som krävs för att göra kunden 
nöjd. Utmaningen med den nya scenen för företaget är att göra det på ett sätt som visar 
den enskilda kunden att personalen bryr sig och vill hjälpa kunden men ändå förhålla sig 
till övriga kunder. Detta är problematiskt då vi kan se att kundens förväntningar 
fortfarande liknar de förväntningar som finns i det privata servicemötet. Kunden vill att 
företaget visar med tydlighet vad de gör för att hjälpa kunden i den kritiska incidenten 
men företaget kan inte göra detta i det öppna servicemötet. Dessa skillnader i agerande 
och förväntningar tyder på att det inte råder konsensus över vilken roll företag har i det 
öppna servicemötet på Facebook. 
 
Vi kan se att kundens roll i det öppna servicemötet också förändras jämfört med det 
traditionella servicemötet. Det ligger ett större ansvar på kunden att framför klagomål för 
att få möjligheten att få hjälp från företaget. Detta stämmer med Trainor (2012, s. 317) 
och Malthouse et al. (2013, s. 270) som förklarar att kunden inte är begränsad till en 
passiv roll på sociala medier utan aktivt skapar och delar innehåll. I det traditionella 
servicemötet i till exempel en restaurang ligger det ett större ansvar på personalen att 
erbjuda kunden service och hjälp vid kritiska incidenter då det är personalens uppgift. I 
det öppna servicemötet på Facebook flyttas det ansvaret till kunden och kundens roll 
innefattar nu att kunden själv behöver söka upp hjälpen på ett tydligare sätt. Precis som 
att företagets svar är viktiga i det öppna servicemötet så är också kundens svar viktiga. 
Personalen på sociala medier är skilda från exempelvis restaurangpersonalen vilket 
innebär att kunden måste framför sin sak på ett tydligare sätt för att personalen ska kunna 
bedöma om deras klagomål är korrekt.  
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Resultaten tyder på att det öppna servicemötet baseras på olika manus beroende på vilken 
typ av inlägg det är. Vid kritiska incidenter så ska personalen agera professionellt, 
formellt och ta kundens problem på allvar och personalens svar ska anpassas efter detta. 
Ifall det rör sig om mer positiva inlägg så kan personalen anamma en mer informell roll 
och ge kunden mer avslappnade svar och till exempel använda emojis. Ifall samma typ 
av beteende sker vid en kritisk incident är detta negativt för kundens upplevelse.  
 
Förutom personalen och kundens roll så är även andra kunder som är inne på sociala 
medier något som har betydelse för servicemötet. Den nya scenen som det öppna 
servicemötet innebär gör att andra kunder kan blanda sig i servicemötet på ett sätt som de 
inte kunnat i andra typer av servicemöten. Genom att andra kunder kan kommentera den 
enskilda kundens meddelande till företaget så kan andra kunder ha en betydelse för 
kundens uppfattning av servicemötet. Andra kunder som kommenterar och håller med 
kunden som skriver inlägget vid kritiska incidenter gör att kundens bild av sitt eget 
problem förstärks och övertygar kunden om att detta är ett vanligt förekommande 
problem. Detta tyder på att kunder i det öppna servicemötet på sociala medier kan 
förstärka varandras problem och göra att incidenter uppfattas som mer kritiska än vad de 
egentligen är på grund av att de driver på varandra. Andra kunder som istället svarar 
positivt för företaget och inte håller med kunden i hens kritik vid kritiska incidenter gör 
att kunden blir mer irriterad än vad hen var från början. Om företag också svarar på andra 
kunder än den kund som skrivit inlägget så tar detta fokus från den ursprungliga kundens 
problem och gör hen irriterad.  
 
Respondenterna menar att de andra kundernas inblandning inte har någon betydelse för 
deras uppfattning av företaget i servicemötet men vi ser dock att detta indirekt har en 
betydelse för kundens uppfattning av företaget. Kunden kan bli övertygad om att hens 
problem är ett stort problem hos företaget eller bli mer irriterad av andra kunders 
agerande. Detta menar vi gör det svårare för personalen att göra kunden tillfredsställd i 
servicemötet då kundens irritation måste tas om hand om för att kunden ska bli 
tillfredsställd. Jingyun et al. (2010, s. 394) visar att kunder indirekt kan påverka varandra 
till exempel genom att observera hur andra kunder beter sig. Detta ser vi även är en roll 
som andra kunder har på sociala medier och visar hur den nya scenen gör att andra kunder 
har en större betydelse för kundens upplevelse av servicemötet.  

7.2 Praktiska rekommendationer 
Utifrån studiens resultat så kan vi se att det är en utmaning för företag att lyckas på sociala 
medier. Därför bör företag som använder sig av sociala medier ha ett antal saker i åtanke 
när de kommunicerar med kunder i det öppna servicemötet.  
 
Det är viktigt att företaget tydliggör vilken roll sociala medier har i deras 
serviceerbjudande. I studien kan vi se att kunden upplever en osäkerhet i vad hen kan 
förvänta sig från ett servicemöte på sociala medier. Om företag tydligt förmedlar vilken 
funktion deras sociala medier har för kunden så kan det lätta den osäkerhet kunden känner 
när hen kontaktar företag på sociala medier.  
 
Då offentligheten hämmar företags förmåga att vidta åtgärder i det öppna servicemötet är 
det viktigt att företag tydligt förklarar hur hantering av kritiska incidenter sker på sociala 
medier. Vi kan se att kunden efterfrågar en tydligare återkoppling till vilka åtgärder som 
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kommer att vidtas och hur själva processen kommer se ut vid kritiska incidenter i det 
öppna servicemötet. Om personalen tydligt i kommunikationen med kunden förklarar hur 
de kommer hantera ärendet vidare så kommer det bidra med en tydlighet för kunden. 
Denna tydlighet kan också göra att andra kunder som läser inlägget förstår hur företaget 
agerar vid liknande händelser. Det kommer lära kunderna vad de kan förvänta sig vid 
kontakt på sociala medier vilket blir ett sätt att lära kunderna det nya manuset för 
servicemötet.  
 
Företag bör fokusera på den kunden som ursprungligen skrivit till företaget i det öppna 
servicemötet. Vi kan se att kunden uppfattar det som negativt om företaget lägger fokus 
på andra kunder i det öppna servicemötet. Därför bör företag endast fokusera på den 
ursprungliga kunden och skriva privata meddelande till övriga kunder för att också svara 
dem. 
 
Standardsvar är inte lämpliga i det öppna servicemötet och detta behöver företag ta 
hänsyn till. Genom att anpassa sina svar och göra dem mer personliga kan företaget 
förbättra kundens uppfattning av det öppna servicemötet. Företag bör i större utsträckning 
anpassa innehållet i sina svar efter vad kunderna har skrivit. Ett exempel som flera av 
respondenterna lyfter fram är att företag kan återkoppla till vad kunden har skrivit och 
använda samma typ av formuleringar och ord för att visa att svaret är riktat till den 
enskilda individen. Detta gör att svaren blir mer personliga vilket är positivt för kundens 
upplevelse.  
 
Det öppna servicemötet är inte lämpligt för att hantera kritiska incidenter. Företag bör 
tydliggöra att kritiska incidenter som kräver stor uppmärksamhet och åtgärder från 
personalen inte hanteras i offentligheten. Företaget kan göra detta genom att tydliggöra 
för kunden i det öppna servicemötet att de behöver ta ärendet vidare i ett privat forum för 
att kunden ska få den personliga servicen som behövs för att hjälpa hen. Detta visar också 
övriga kunder att företaget vill hjälpa sina kunder. Utöver detta bör företaget inte hänvisa 
kunden att skriva ett PM för att få vidare hjälp utan personalen bör själva ta initiativet och 
skriva ett PM till kunden för att visa att de vill hjälpa kunden. Däremot kan företag hantera 
generella och mer allmänna förfrågningar som inte kräver specifika åtgärder i det öppna 
servicemötet. Dessa förfrågningar behöver inte tas privat då detta innebär onödig mycket 
interaktion med företaget.  

7.3 Teoretiskt bidrag 
Genom att ha studerat servicemötet på sociala medier vid kritiska incidenter och hur detta 
har en betydelse för relationen mellan kund och företag så har studien bidragit med en 
förståelse för det komplexa ämnet kundrelationer. Mer specifikt så ger studien en 
förståelse för hur servicemötet på sociala medier har betydelse för de tre delar vi menar 
utgör grunden till kundrelationen vilka är engagemang, tillfredsställelse och förtroende. 
Studien kan visserligen inte dra några slutsatser om hur relationen mellan kund och 
företag påverkas i längden eftersom att vi endast fokuserat på hur kunden upplever 
relationen i servicemötet. Däremot har vi bidragit med en förståelse för hur sociala medier 
har betydelse för relationen vid kritiska incidenter. Studien har genomgående diskuterat 
hur kunder upplever företagets agerande och vi kan därmed konstatera att studien också 
ger en insikt i vilka aspekter av servicemötet på sociala medier som har betydelse för 
kundens upplevelse av mötet.  
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Studien har också genomgående pekat ut skillnader mellan det traditionella servicemötet 
och det nya öppna servicemötet som utspelar sig på sociala medier. Detta har bidragit till 
insikter i hur fler faktorer än endast företaget kan ha betydelse för kundens upplevelse av 
servicemötet och relationen med företaget. Studien har därmed skapat en förståelse för 
vilken betydelse den nya offentliga scenen har för servicemötet. Vidare har studien också 
skapat en insikt i att traditionella roller och manus som finns i det privata servicemötet 
inte verkar vara densamma som i det öppna servicemötet på sociala medier. Slutligen har 
studien också skapat en förståelse hur dessa nya roller ser ut.  

7.4 Vidare forskning 
Vi kan se att många av de klagomål som framförs på sociala medier inte hanteras direkt 
i kommentarsfältet utan att kunden istället hänvisas vidare till ett privat meddelande. I 
denna studie så har dock den öppna kommunikationen på sociala medier varit fokus och 
vi har därför valt att inte vidare undersöka vad som händer i den privata konversationen 
mellan kund och företag. I vår datainsamling så framgår dock att en stor del av 
respondenternas uppfattning av servicemötet beror på vad som kommer att hända i nästa 
steg, det vill säga i det privata meddelandet. Vi ser det därför som relevant att gå ett steg 
längre än vad som gjorts i denna studie och även undersöka hur det privata meddelandet 
med företaget har betydelse för kundens upplevelse av servicemötet och relationen till 
företaget.  
 
Relaterat till ovanstående så kan vi se faktorer som tyder på att kommunikationen i det 
öppna servicemötet kan skilja sig mot kommunikationen i ett privat meddelande med 
företaget. Detta framgår tydligast av att företagen svarar återhållsamt i det öppna 
servicemötet eftersom att andra kunder än den enskilda kunden kan se kommunikationen. 
Det tyder med andra ord på att Facebook inte är en enhetlig plattform där samma roller 
och manus gäller över hela plattformen. Det finns snarare tecken som tyder på att dessa 
manus och roller skiljer sig åt mellan det öppna servicemötet och det privata meddelandet 
på Facebook. Därav ser vi det som intressant att undersöka Facebook som plattform och 
hur det öppna servicemötet på Facebook skiljer sig mot det privata meddelandet på 
Facebook.  
 
Vi efterfrågar också vidare forskning som studerar hur manuset för servicemötet på 
sociala medier ser ut. Vi har skapat en inledande förståelse för rollerna och kan se att 
dessa skiljer sig från andra servicemöten. Dock råder det otydligheter om vilken roll 
kunderna menar att personalen bör ha och vilken roll personalen faktiskt agerar efter. 
Detta är något som framtida forskning kan utforska för att skapa en bättre förståelse för 
servicemötet på sociala medier.  
 
Vi har i denna studie skapat en förståelse för hur kritiska incidenter har betydelse för de 
faktorer som påverka relationen. Då vi genomfört studien med en kvalitativ metod så är 
inte resultaten generaliserbara vilket innebär att vi inte med säkerhet kan säga att den 
förståelsen vi har skapat gäller på sociala medier. Därför efterfrågar vi forskning som kan 
säkerställa att de resultat vi lyft fram i denna studie är generaliserbara. Utöver detta så har 
denna studie fokuserat på en enskild kritisk incident och visar hur den har betydelse för 
faktorer som har påverkan på relationen. Vi kan inte säga om relationen i längden 
påverkas av hanteringen av kritiska incidenter på sociala medier. Därmed ser vi också 
behovet av forskning som undersöker vilken betydelse kritiska incidenter på sociala 
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medier har i längden för kundrelationer för att se huruvida relationen påverkas av 
företagets hantering i servicemötet.  
 
Slutligen vill vi också lyfta vikten av den skriftliga kommunikationen eftersom att vi ser 
att den har en stor betydelse för hur servicemötet uppfattas. Då företaget måste förhålla 
sig till alla kunder som kan se inlägget gör det också att kommunikationen kan misstolkas. 
Detta ser vi som ett intressant forskningsområde. Vi tror att skriftlig kommunikation och 
hur den uppfattas kan skilja mellan olika personer. Faktorer som ålder, kön, social klass 
och liknande kan ha betydelse för hur skriftlig kommunikation uppfattas. Detta ser vi 
därför som ett framtida forskningsområde där resultaten kan innebära värdefulla bidrag 
till hur företag ska förhålla sig till skriftlig kommunikation, inte bara på sociala medier 
utan även i andra kontexter.  

7.5 Samhälleliga implikationer 
En implikation med sociala mediers ökade betydelse i samhället är ifall företag i större 
utsträckning väljer att använda Facebook som kommunikationsplattform. Det innebär 
personer som vill komma i kontakt med företaget är tvungen att skapa en användare på 
sociala medier. Det ser vi som en samhällelig implikation och går att diskutera om detta 
är moraliskt att indirekt påtvinga människor att bli aktiva på sociala medier ifall de vill 
komma i kontakt med företag. Det kan också innebära att människor som inte ens har 
möjlighet att skaffa sociala medier exkluderas.  
 
Att använda sig av sociala medier som kommunikationsplattform med sina kunder 
förutsätter också att ens kunder kan uttrycka sig i skrift. Detta innebär att personer som 
har läs- och skrivsvårigheter kommer exkluderas från möjligheten att kommunicera med 
företaget på ett bra sätt. Detta är en viktig implikation för samhället att förhålla sig till i 
takt med att sättet vi kommunicerar på blir allt mer digitaliserat.  
 
Servicemötet på sociala medier utgör också en skillnad mot för det fysiska servicemötet 
där kunden också kan tolka företaget genom vilket kroppsspråk de använder. I 
servicemötet på sociala medier så finns inte denna möjlighet och det gör att kunden läser 
in det de inte kan tolka i kroppsspråk i texten istället. En implikation med detta som vi 
kan se är att det språkbruk människor använder skiljer sig mycket bland olika 
generationer. Språket som 20-åringar använder och förväntar sig skiljer sig troligen från 
det språk en 50-åring använder. Vi menar också att det kan finnas skillnader i vilket 
språkbruk som används i olika sociala klasser. Detta innebär också en skillnad i hur de 
tolkar språket och hur den skriftliga kommunikationen uppfattas. Med tanke på detta är 
det en utmaning inte bara för företag utan också för samhället att förhålla sig till detta då 
den digitala och skriftliga kommunikationen har en allt större betydelse.  
 
Då servicemötet flyttas från ett fysiskt möte till ett möte på sociala medier så ställer detta 
också högre krav på hur och att kunden själv ber om hjälp. I det fysiska servicemötet så 
kan företaget själva se om kunden är nöjd och tillfredsställd och därefter hjälpa kunden 
om så krävs. I servicemötet på den nya scenen så kan företaget dock inte se om kunden 
är nöjd eller inte och det ligger således ett större ansvar på kunden själv att agera för att 
hen ska få den hjälp som krävs för att bli nöjd. Detta visar på vikten av att kunden förstår 
sin egen roll i det nya servicemötet för att hen ska kunna bli tillfredsställd. Vidare visar 
det också på denna studies bidrag då vi ger en insikt i kundens roll i servicemötet på 
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sociala medier. Det går också att fråga sig vilka etiska aspekter detta innebär då företaget 
flyttar ansvaret från att ge kunden hjälp till att kunden själv måste fråga efter det. 
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8. Sanningskriterier  
För att läsaren själv ska kunna göra en bedömning om hur trovärdig studien är så 
presenterar vi i detta avslutande kapitel de sanningskriterier studien har tagit hänsyn till. 
Dessa sanningskriterier är tillförlitlighet och äkthet.  
 
I kvalitativa studier så finns det enligt Bryman (2011, s. 352-353) en annan ståndpunkt 
än reliabilitet och validitet för att bedöma studiens tillförlitlighet och dessa är 
tillförlitlighet och äkthet. För att säkerställa att resultatet vi presenterar i denna studie 
stämmer överens med verkligheten så använder vi oss av dessa två kvalitetskriterier.  

8.1 Tillförlitlighet 
Bryman (2011, s. 354) menar att tillförlitlighet består av fyra delkriterier och att dessa är 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 
Författaren menar att det första kriteriet, trovärdighet, innebär både att forskningen utförts 
i enlighet med de regler som finns och att man låtit de individer som är en del av det som 
studerats bekräfta att forskaren uppfattat saker korrekt. För att uppfylla detta kriterium så 
har vi erbjudit intervjuobjekten att läsa vår empiriframställning för att säkerställa att vi 
förstått respondenterna korrekt under intervjuerna. Det var dock ingen av respondenterna 
som valde att utnyttja detta erbjudande men med detta så har vi tagit hänsyn till kriteriet. 
Överförbarhet är det andra delkriteriet och enligt Bryman (2011, s. 355) handlar det om 
huruvida studiens resultat är överförbart till andra studier och kontexter. För att kunna 
avgöra om resultatet är överförbart så är det av stor vikt att forskaren skapar så utförliga 
beskrivningar som möjligt av det man studerar. Då vi utförligt beskrivit de val som gjorts 
i studien samt att den teori vi använder är tydligt redovisad i avsnittet teoretisk 
referensram så anser vi att vi har bidragit med den information som behövs för att kunna 
bedöma studiens överförbarhet. Det är viktigt att påpeka att det som presenteras i studien 
är kopplat till den kontext vi studerar, det vill säga hur snabbmatsrestauranger hanterar 
kritiska incidenter på sociala medier. Resultaten vi presenterar i slutet av denna studie bör 
främst ses som aktuellt för snabbmatsrestauranger men vi ser dock relevansen i att 
diskutera om resultaten kan vara överförbara till andra branscher. Vi kan se att 
snabbmatsmåltider inte är något som kunder är djupt känslomässigt engagerade i, 
eftersom att det inte rör sig om speciellt dyra köp. Därför anser vi att resultaten i denna 
studie kan vara överförbara till liknande branscher där köpet, varken är överdrivet dyrt 
eller känslomässigt engagerande. När det kommer till dyrare köp så skiljer det sig mer i 
hur känslomässigt engagerade kunderna är i köpet och därför ser vi att studien inte har 
samma överförbarhet till dessa branscher. Det sociala mediet som har studerats är 
Facebook och med det i åtanke så är främst resultaten överförbara i den kontexten. Vi ser 
dock likheter mellan Facebook och andra sociala medier då många sociala plattformar 
har liknande egenskaper i form av att de är öppna forum där alla kan se vad som händer. 
Med detta i åtanke anser vi att resultaten i studien också kan appliceras på andra sociala 
medier med liknande egenskaper. Med tanke på att Facebook är en plattform som ser 
likadan ut för oavsett bransch så ser vi att också går att överföra studiens resultat till andra 
branscher. Vi lämnar det dock till läsaren att bedöma vilka branscher som studiens resultat 
appliceras på. 
 
Det tredje delkriteriet är pålitlighet och det menar Bryman (2011, s. 355) är en 
motsvarighet till reliabilitet i kvantitativ forskning. Det innebär att man som forskare 
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håller ett kritiskt synsätt mot sin egen studie och att man redogör för alla delar av 
forskningsprocessen. Bryman säger också att kollegor kan agera som granskare både 
under arbetet med studien och efter att studien är färdigställd. Vi har under den här studien 
strävat efter att vara så transparenta som möjligt genom att detaljerat beskriva hur vi 
genomfört allt från ämnesval till intervjuer. För att hålla ett granskande synsätt på vår 
studie så har vi under arbetets gång kontinuerligt diskuterat de olika kapitlen med vår 
handledare, för att säkerställa att studien är pålitlig. Studien har också granskats ett antal 
gånger av andra studenter i samband med seminarier rörande skrivande av 
examensarbeten. Detta styrker studiens pålitlighet då vi låtit andra personer än oss själva 
bedöma studien med kritiska ögon. En svaghet med studiens pålitlighet är dock att vissa 
teorier har fått stor plats i analysen. Parallellt med att vi genomförde vår datainsamling 
så insåg vi att skriftlig kommunikation är en viktig aspekt som har betydelse för 
servicemötet och vi valde därför att lägga till ett avsnitt med teorier om skriftlig 
kommunikation i den teoretiska referensramen. Efter genomförd analys så insåg vi dock 
att den skriftliga kommunikationen hade större betydelse än vad vi från början trodde och 
att de få teorier vi hade med i det teoretiska avsnittet därav fått stor plats i analysen. Vi är 
medvetna om att detta kan anses som en svaghet med studiens pålitlighet och väljer därför 
att informera läsaren om detta så att hen själv kan ta ställning till detta i samband med 
läsning av studien. En aspekt av studiens slutsatser som är viktig för läsaren att vara 
medveten om är att det scenario som intervjuerna utgår från kan ha haft betydelse för 
respondenternas svar och därmed också resultaten i denna studie. Vi har tidigare resonerat 
kring vilken påverkan det faktum att vi själva konstruerat scenariot kan ha på intervjuerna 
och respondenternas svar. Vi kan se vissa svagheter med att respondenterna faktiskt inte 
har upplevt den incidenten som deras svar utgår ifrån. Vi märkte under studien att vi 
ibland var tvungna att förtydliga för respondenten att de skulle utgå från scenariot för att 
beskriva sin egen upplevelse istället för att beskriva hur de tror att kunden upplevde det 
hela. Detta innebär att det finns en risk att respondenternas känslor och uppfattningar 
kanske hade sett annorlunda ut om de utgått från en riktig incident istället för att föreställa 
sig hur de hade reagerat. Det är dock svårt att veta hur och om svaren hade blivit 
annorlunda ifall vi genomfört intervjuerna och utgått från riktiga incidenter. Det är viktigt 
för oss att förhålla oss kritisk till vår studie och visa på eventuella brister med den så att 
läsaren kan göra en bedömning av studiens pålitlighet. Vi står trots det fast vid att valet 
av att själva konstruera ett scenario var det bästa valet i denna studie då det gav oss en 
möjlighet att jämföra hur respondenterna upplevde samma typ av händelse.  
 
Det fjärde och sista kriteriet är att man som forskare ska kunna styrka och konfirmera att 
ens personliga värderingar eller teoretiska inriktning inte haft påverkan på genomförandet 
eller resultaten av undersökningen (Bryman, 2011, s. 355). För att våra egna personliga 
värderingar inte ska påverka undersökningen så har vi varit noga med att hålla 
respondenterna i fokus hela tiden. I denna studie har vi endast arbetat med teorin utifrån 
vad respondenterna har sagt då vi hela tiden har strävat efter att hålla våra personliga 
värderingar utanför. Vi kompletterade en del av den teoretiska referensramen parallellt 
med datainsamlingen. Vi insåg att skriftlig kommunikation var en stor del av servicemötet 
på Facebook och därför valde vi att komplettera vår teoretiska referensram med teorier 
inom detta område. Detta styrker att vi hela tiden har haft respondenterna i centrum. Det 
ska dock sägas att det är svårt att helt hålla sina personliga värderingar utanför ett arbete 
av denna karaktär då det bygger på tolkningar av respondenternas svar. 
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8.2 Äkthet 
Det andra kvalitetskriteriet är äkthet och består av fem delkriterier, vilka kallas rättvis 
bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 
autenticitet (Bryman, 2011, s. 356). Dessa kriterier behandlar generella frågor om 
forskningens konsekvenser. Det första kriteriet, rättvis bild, handlar om att det är viktigt 
att undersökningen ger en rättvis bild av de åsikter och tankar som återfinns hos de 
individer som studerats (Bryman, 2011, s.357). I vår empiriframställning så har vi både 
använt oss av citat samt att vi i stora drag återgett empirin i samma ordning som 
intervjuguiden var uppbyggd, vilket styrker att vi återgett en rättvis bild av vad som 
framkommit i datainsamlingen, då inga citat är tagna ur sitt sammanhang. Eftersom vi i 
empiriframställningen presenterat de huvuddrag som framgått i intervjuerna så går det 
inte att återfinna allt som respondenterna sagt och vi har en förståelse för att det därav 
inte heller ger en helt rättvis bild av respondenterna. I förhållande till studiens 
problemformulering och syfte anser vi dock ändå att vi uppfyller detta kriterium.  
 
Det andra delkriteriet är enligt Bryman (2011, s. 357) ontologisk autenticitet, vilket 
handlar om huruvida undersökningen bidrar till att hjälpa deltagarna av studien till en 
bättre förståelse av den verklighet som de lever i. Då vissa av respondenterna efter 
intervjuerna påtalat att de nu har en bättre förståelse för hur Facebook fungerar i 
förhållande till företag så kan vi konstatera att de fått en bättre förståelse för detta. 
Eftersom att vi kommer att erbjuda deltagarna i våra intervjuer att läsa studien när den är 
färdig så kan detta ge ytterligare förståelse för företag på Facebook. Detta hänger ihop 
med det tredje delkriteriet. Bryman (2011, s. 357) menar att pedagogisk autenticitet 
handlar om huruvida deltagarna av undersökningen fått en bättre förståelse av hur andra 
människor i miljön upplever saker och ting. Även detta kriterium anser vi oss ha uppfyllt 
av anledningen att de uttryckte att det fått en djupare förståelse för hur Facebook fungerar. 
 
Det fjärde kriteriet, katalytisk autenticitet, handlar om vilka möjligheter de som deltagit i 
undersökningen har fått att förändra sin situation (Bryman, 2011, s. 357). Det här kriteriet 
anser vi är uppfyllt med tanke på att respondenterna lämnade intervjun med en djupare 
kännedom om hur Facebook fungerar när det kommer till framförda klagomål. Eftersom 
att respondenterna fick kännedom om att företagen ofta använder sig av standardsvar samt 
att de diskuterat sin egen roll i dessa situationer så menar vi att de har en bättre förståelse 
för vad de kan förvänta sig och hur de kan agera vid en liknande situation. Det sista 
delkriteriet som har betydelse för äkthetskriteriet är taktisk autenticitet. Taktisk 
autenticitet handlar enligt Bryman (2011, s. 357) om huruvida deltagarna efter studien 
har bättre möjligheter att agera på det sätt som krävs. Genom att respondenterna diskuterat 
ämnet så har de, som konstaterat ovan, fått en bättre insikt i deras roll i servicemötet på 
Facebook. Hur detta hjälper dem att agera är dock svårt att svara på. Eftersom att denna 
studie till största del syftar till att ge rekommendationer om hur företaget ska agera vid 
kritiska incidenter på sociala medier, så upplever vi det som ett svårt kriterium att 
diskutera då respondenterna är privatpersoner och inte svarar för något företag.  
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Appendix 1 – Tabell över tidigare forskning inom kritiska incidenter 
 

Författare År Namn Metod 
Antal 
respondenter CIT-kategori 

Flanagan 1954 

The Critical 
Incident 
Technique Intervjuer/gruppintervju.   

Bitner et al. 1990 

The service 
encounter: 
Diagnosing 
Favorable and 
Unfavorable 
Incidents. 

Korta intervjuer, 5 frågor 
kopplade till incidenten. 699 incidenter 

Tre huvudgrupper (1. 
servicemisslyckanden, 2. 
Specialbehov, 3. Oväntat 
personalbeteende) samt 
12 underkategorier. 

Bo 
Edvardsson 1992 

Service 
Breakdowns: A 
Study of 
Critical 
Incidents in an 
Airline 

Intervjuer, frågade om 
orsak, hantering och 
resultat. 400 incidenter 

Kategoriseras i 
huvudkategorier och 
underkategorier. Exempel 
på huvudkategori är 
flygtransport och 
incidenter relaterat till det. 
Exempel på underkategori 
är försenat flyg. 

Edvardsson 
& Strandvik 2000 

Is a critical 
incident critical 
for a customer 
relationship? Intervjuer, 30-40 min. 47 incidenter 

Baserat på 
servicefaktorer. 

Keaveney 1995 

Customer 
switching 
behaviour in 
service 
industries: an 
exploratory 
study 

Korta intervjuer, 3-4 
stycken där respondenten 
beskrev incidenten 
ingående. 526 incidenter 

Kategoriserades i 9 olika 
anledningar till att man 
bytte tjänsteleverantör: 
pris, besvärlighet, 
tjänstemisslyckande, 
misslyckat servicemöte, 
hantering av misslyckad 
serviceleverans, 
konkurrens, etiska 
problem, ofrivilligt byte 
av leverantör och annat. 

Holloway 
& Beaty 2008 

Satisfiers and 
Dissatisfiers in 
the Online 
Environment Enkät 

661 incidenter 
(314 negativa 
och resten 
positiva) 

Kategoriserades i olika 
dimensioner och sedan 
underkategorier. 
Dimensionerna är: 
Hemsidan design, 
pålitlighet/uppfyllande, 
kundservice, 
säkerhet/integritet. K 

Zhang et al. 2010 

A CIT-
investigation of 
other customers 
influences on 
services Intervjuer 

142 incidenter 
(75 positva & 
67 negativa) 

Två huvudkategorier: 
direkt och indirekt 
interaktion av den kritiska 
incidenten 

Jillian C. 
Sweeney, 
Geoffrey N. 
Soutar and 
Tim 
Mazzarol 2008 

Factors 
influencing 
word of mouth 
effectiveness: 
receiver 
perspectives. Fokusgrupper 

103 incidenter 
(ifyllt på ett 
formulär) 

Personliga, relation 
mellan avsändare och 
mottagare, 
meddelandeleverans, typ 
av tjänst 
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Lee, Jungki 2010 

Perceived 
power 
imbalance and 
customer 
dissatisfaction. Intervjuer 

1220 
incidenter 

Obrydd om kunderna, 
tjänstmisslyckande, lång 
väntetid, ineffektiv 
leverans, ouppmärksam 
servicepersonal, otrevlig 
attityd, oetisk, arrogant 
beteende, okunniga, pris. 

Bejou et al. 1996 

A critical 
incident 
approach to 
examining the 
effects of 
service failures 
on customer 
relationships Intervjuer 741 incidenter 

Kategoriseras i 
huvudkategorier och 
underkategorier. Exempel 
på huvudkategori är 
flygtransport och 
incidenter relaterat till det. 
Exempel på underkategori 
är försenat flyg. 

Grove & 
Fisk 1997 

The Impact of 
Other 
Customers on 
Service 
Experiences: A 
Critical 
Incident 
Examination of 
“Getting 
Along” 

Intervjuer, frågade hur 
andra kunder influerar 330 incidenter 

Huvudkategorier: 
protokollincidenter, 
sociala incidenter  

 
Appendix 2 – Intervjuguide  
 

Fråga Teori Analys/syfte 

Allmänt om respondenten.   

Hur använder du Facebook?  
 
Brukar du besöka företags 
facebooksidor och vad gör du där i så 
fall? Kommenterar, gillar, läser? 
 
Äter du snabbmat?  
Vi kommer utgå från hamburgare i 
denna studie. Föredrar du en speciell 
hamburgerrestaurang när du äter 
snabbmat?  
 
Skulle en enskild händelse kunna göra 
att du slutar gå till en restaurang och 
isfall vilken typ av händelse? 

 Skapa en förståelse för respondenten. 
Genom att förstå respondenten så får vi 
tillgång till deras egen bakgrund och 
därav så behöver inte vi konstruera en 
påhittad bakgrundshistoria. Gör det 
också lättare för oss att tolka 
respondenternas svar.  

Scenario   

Förtydliga att vi presenterar ett 
scenario utifrån en 
hamburgerrestaurang. Förklara för 
respondenten att hen ska föreställa sig 
att hen själv är den som kontaktat 
företaget.  
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Presentera scenariot. Eventuellt lämna 
rummet och låta personen läsa i lugn 
och ro.  
 
Har du förstått scenariot?  
Har du några frågor?  

Kritiska incidenter   

Utgå från scenariot, fråga 
respondenten hur de upplevde 
scenariot och sedan ställa följdfrågor 
utifrån teorier om kritiska incidenter.  
 
Hur upplever du personalens agerande 
i scenariot?  
 
Hur vill du att personalen ska agera 
för att göra dig nöjd? Varför? 
 
Vad skulle göra dig missnöjd vid en 
sådan här händelse? Varför? 

 
 
 

Bitner (1990), 
Edvardsson (1992), 
Bejou et al. (1996), 
Lee (2008).  
 
 
 

Diskutera hur tidigare studier på 
kritiska incidenter passar in i denna 
kontext. Se om det finns några nya 
inslag.  
 
Används för analys till att svara på 
första delen av syftet.  
 

Servicemötet - traditionella teorier    

Tänk på att du är Kim i scenariot. 
Vilket ansvar har du för samtalet när 
du kontaktar Hamburgare AB på 
Facebook? 
Har du ett ansvar för att det ska bli ett 
bra samtal när du kontaktar 
Hamburgare AB på Facebook?  
 
Varför/varför inte?  
 
Om du hade varit Kim och skrivit 
detta inlägg. Hur skulle du ha 
formulerat det?  
 
Vad behöver du göra för att företaget 
ska kunna hjälpa dig?  
 

Vilket ansvar har personalen för 
samtalet när du kontaktar Hamburgare 
AB på Facebook? 
 
Vad händer om de inte uppfyller dina 
förväntningar? Vad innebär det för 
dig?  

Solomon (1985 
rollteori).  

Kundens förväntningar på sin roll. 

Servicemötet - Digitalt möte / 
Facebook 

  

Om du istället hade kontaktat 
Hamburgare AB fysiskt ansikte mot 
ansikte, hur hade du betett dig? Hade 
du betett dig på samma sätt eller 
annorlunda? Varför/varför inte? 
 

Giebelhausen 
(2014), Bitner 
(2000),  
 
 
 

Belysa skillnader i det vanliga mötet 
kontra Facebook.  
 
Vad säger respondenter är skillnaden 
ansikte mot ansikte kontra digitalt 
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Hade du förväntat dig att personalen 
skulle bete sig på samma sätt? Hur? 
Varför/varför inte? 
 
 
 
 

Hur upplever du den service du får 
från Hamburgare AB i scenariot? 
Varför? Vad innebär det för dig?  
 
Om du går in på Hamburgare AB:s 
facebooksida och ser att de svaren du 
fått har ungefär samma formuleringar 
som alla andra svar som restaurangen 
har skrivit, upplever du svaret på 
samma sätt då?  
 

Om du bortser från att vara Kim i 
denna fråga. Hur hade du reagerat om 
du sett denna konversation utifrån?  
Skulle det ha haft betydelse för din 
åsikt om restaurangen?  

 
 
 
 
 

Heinonen (2008), 
 
 
 
 
 
 

Bacile (2014)  

skrivet möte. Diskutera traditionellt 
kontra Facebook, vad är skillnaden.  
 
Personliga svar 
 
 
 
 
 
 
 

Hur kan andra kunders problem ha 
betydelse för en annan kunds 
uppfattning 

Servicemötet - kommunikation    

Hur upplever du språket i svaret från 
Hamburgare AB?  
Varför?  
 
 

Hur vill du att de ska formulera sig?  
Varför? 
 

Baserat på detta scenario, hur 
upplever du att Hamburgare AB:s 
värdesätter dig som kund?  
Upplever du att Hamburgare AB 
värderar dig som kund? Varför/varför 
inte?  

Raciti & Dagger 
(2010), Gretry et al. 
(2017) 
 
 
 
 
 

Raciti & Dagger 
(2010) 

Formell/informell kommunikationsstil  
Klarhet 
korrekthet 
 
 
 
 
 

Kommunikationens roll som 
relationsbyggare. 

Andra kunder   

Ponera att en annan kund börjar skriva 
i din tråd i scenariot och att kunden 
stämmer in i din kritik mot företaget. 
Hur skulle du uppleva det? 
 
Ponera nu att kunden istället 
“försvarar” företaget. Hur skulle du 
uppleva det?  
 
Ser du det som positivt eller negativt 
att andra kunder kan se vad som skrivs 

Bacile (2014), Grove 
& Fisk (1997), 
Jingyun et al. (2010) 

Kritiska incidenter och andra kunder,  
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på Facebook och också kommentera 
det du skriver? Varför?  
 

Relationen till företaget   

Utifrån det vi pratat om tidigare så 
kommer vi in på respondentens syn på 
relationen till företaget. 
 
Om du utgår från en restaurang du ofta 
går på och föreställer dig att den 
restaurangen svarat som Hamburgare 
AB i scenariot. Hur hade din bild av 
restaurangen sett ut efter scenariot? 
Hade den förändrats? 
 
Hur skulle denna händelse ha 
betydelse vid framtida 
restaurangbesök? På vilket sätt? 
Skulle du besöka restaurangen igen?  
 
Hur upplever du Facebook som 
plattform för att kommunicera med 
Hamburgare AB? På vilket sätt 
bra/dåligt? 
Hur upplever du Facebook som 
plattform för att få hjälp? På vilket sätt 
bra/dåligt? 
 
Hur ser du på möjligheten att 
kommunicera med restaurangen via 
Facebook? 
Vilken betydelse har det för din 
uppfattning av Hamburgare AB?  

 
 
 
 

Vesel & Zabkar, 
Bauer et al., 
Palmatier et a., 
Hennig-Thurau & 
Klee, De Wulf et al., 
Greyskens et al. 

 
 
 

Tillfredställelse, lojalitet, engagemang 
 

Förtroende 
 
 
 
 

Mervärde, hur fungerar hela tjänsten, 
dvs sakerna runt omkring.  
 

   

Avslutningsvis:  Avsluta intervjun och fånga upp en 
“helhetsbild” 

Hur ser du på företag som finns och är 
aktiva på Facebook? 

 Fånga upp åsikter som inte tidigare 
sagts 

Kan du beskriva vad som är viktigast 
för dig när du är i kontakt med företag 
på Facebook? 
 
Varför? 

  

Vad är det värsta ett företag kan göra 
när du kontaktar dem på Facebook?  
 
Varför?  
 

  

Är det någonting som du vill tillägga? 
Ingenting du tycker vi missat att ta 
upp?  
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Appendix 3 – Tabell över insamlade kritiska incidenter 
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Appendix 4 – Exempel på kritiska incidenter 
 
Exempel på en incident som orsakades av personalens beteende 

 
 

Exempel på ett servicemisslyckande 
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