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SAMMANFATTNING!

Sociala mediers framväxt och ökade användning av såväl företag som privatpersoner har 
ändrat förutsättningarna för bland annat interaktion, kommunikation och relationsskapande. 
Företag har även i allt större utsträckning börjat inse fördelarna med att använda sociala 
medier som en kanal för klagomål. Således innebär detta att sociala medier möjliggör för 
kunder att enkelt uttrycka sitt missnöje i en ny kanal. Klagomålshanteringen har i och med 
detta blivit offentlig och med tanke på dess transparens ställer detta krav på företag att hantera 
klagomål synliga för allmänheten, vilket kan inbegripa såväl utmaningar som möjligheter. 
Vidare är en förutsättning för att företag ska kunna hantera klagomål är att de har effektiva 
service recovery-processer. !

Det har identifierats ett forskningsgap där strategier för service recovery som är anpassade 
eller modifierade för kontexten sociala medier anses vara bristande. Service recovery för att 
hantera klagomål via traditionella kanaler anses därmed inte vara anpassade för företag som 
verkar på sociala medier. Således ligger det i intresse för denna studie att närmare identifiera 
hur processen att arbeta med service recovery via sociala medier ser ut i olika företag.  
 
                       Denna studie har för avsikt att besvara problemformuleringen;  
                       Hur arbetar företag med service recovery via sociala medier?  
 
Teoriavsnittet innefattar en redogörelse av identifierade teorier som finns på området. Två 
service recovery-strategier (Hart et al., 1990; Bell & Zemke, 1987) presenteras kort för att 
sedan redogöra för Miller et al’s. (2000) ramverk för service recovery. Detta ramverk är 
utgångspunkt för denna studie och därmed görs en mer ingående redogörelse för delar av 
ramverket som är väsentliga för att besvara studiens syfte.  
 
Studiens resultat utifrån semi-strukturerade intervjuer påvisar att det är tre faktorer som 
företag bör prioritera i service recovery-processen på sociala medier; kundens känsla, ett 
personligt bemötande samt understödja arbetet med service recovery med hjälp av verktyg. 
Företag bör därmed utveckla service recovery-processer som fokuserar på att förstå kundens 
känsla, detta för att visa förståelse för kunden samt att lägga vikt vid känslan i bemötandet. 
Vidare inbegriper personligt bemötande bland annat att anpassa tonen efter kunden. Det är 
även nödvändigt med interna samarbeten och verktyg i form av stödsystem för att personalen 
som bemöter klagomål på sociala medier ska kunna arbeta effektivt. 
 
Slutligen bidrar studien med en reviderad modell för service recovery på sociala medier som 
har skapats i enlighet med studiens syfte och resultat. Denna modell kan förse ledningen på 
företag med rekommendationer samt vägledning i hur de kan utforma sina service recovery-
processer på sociala medier.  
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FÖRORD 

 
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Gert-Olof Boström som har varit ett 
fantastiskt stöd under denna process med sitt engagemang och kloka råd och vägledning.  
 
Ett stort tack ges även till de respondenter som genom intervjuer har ställt upp med underlag 
till vår studie.  
 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett extraordinärt samarbete, uppmuntran och positiv energi 
genom resans gång.  
 
 
Allt gott!  
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1.!INLEDNING!
I detta inledande avsnitt ges en presentation av det ämnesområde och efterföljande problem 
som i denna studie har undersökts. Detta görs inledningsvis genom att introducera läsaren 
för sociala medier och vad den kontexten kan innebära för företag gällande deras hantering 
av missnöjda kunder och deras klagomål. Därefter presenteras den bakgrund till det 
teoretiska gap som har kunnat identifieras för att sedan mynna ut i en problemformulering 
och ett syfte för denna studie. Avslutningsvis redogörs för studiens teoretiska och praktiska 
bidrag. 

   
1.1!Introduktion  
+
Sociala medier är ett världsomfattande fenomen som har kommit att bli ett revolutionerande 
nytt kommunikationslandskap där både företag och privatpersoner verkar. Under senare år har 
sociala medier på en global nivå ökat i popularitet (Vinerean et al., 2013, s. 67) och blivit en 
central del av många människors liv (Awasthi & Kane, 2014, s. 76). Mycket av det innehåll 
som finns på sociala medier är känslomässigt laddat och individer uttrycker känslor genom 
bilder, videos eller ord (Jalonen & Jussila, 2016, s. 134). Initialt användes sociala medier som 
etablerade nätverk av privatpersoner men har under senare år börjat användas av företag för 
att bygga och underhålla relationer med kunder och andra företag (Falkheimer & Heide, 2011, 
refererad i Tiderius & Öhman, 2014, s. 1). Utvecklingen av sociala medier har förändrat sättet 
som företag och kunder interagerar med varandra på (Jalonen & Jussila, 2016, s. 134).  
 
Uppkomsten av sociala medier har följaktligen ändrat förutsättningarna för bland annat 
relationsskapande. Baird och Parasnis (2011, s. 30) menar att sociala medier inbegriper en 
möjlighet för företag att komma närmare sina kunder och i förlängningen resultera i ökade 
intäkter och minskade kostnader. Boulding et al. (2005, s. 157) poängterar vidare att det är 
viktigt för företag att ha ett holistiskt synsätt och fokusera på kundrelationer så att det skapar 
värde för både kund och företag samtidigt. Uppkomsten och användandet av sociala medier 
möjliggör med andra ord för företag att skapa och behålla relationer med sina kunder.  
 
Startskottet för den moderna användningen av sociala medier går tillbaka till då Facebook år 
2004 lanserades i USA och spred sig snabbt till användare hela världen över (Champoux et 
al., 2012, s. 23). Facebook anses vara den största plattformen för sociala medier (Kaplan & 
Haenlein, 2010, s. 63) och från 2015 års undersökning av svenska folkets internetvanor 
framgick att Facebook behöll sin dominerande ställning bland de sociala medier som finns 
(Findahl & Davidsson, 2015). Champoux et al. (2012, s. 23) belyser att Facebook primärt var 
designat för att facilitera smidig kommunikation mellan vänner, familj och kollegor men 
tämligen snabbt kom företag att skapa sina egna Facebooksidor. De lyfter fram att Facebook 
år 2006 bjöd in ett flertal stora företag såsom Amazon.com, Apple och Electronic Arts att 
öppna Facebookprofiler och ett år senare utvidgades denna inbjudan vilket resulterade i att 
tusentals företag såg fördelar och skapade sina egna Facebookprofiler.  
 
Utöver ändrade förutsättningar för relationsskapande har sociala medier enligt Hennig-Thurau 
et al. (2010, s. 311) medfört att sättet som kunder samlar och delar med sig av information 
drastiskt har förändrats. Kunden kan när som helst dela med sig av sina erfarenheter och 
sprida negativ information eller åsikter till andra kunder och företag gällande en produkt eller 
tjänst via internet (Hennig-Thurau et al., 2010, s. 311–312), vilket är ett fenomen som 
benämns elektronisk word of mouth (eWOM) (Hennig-Thurau et al., 2004, s. 39). Hennig-
Thurau et al. (2004, s. 39) benämner eWOM-kommunikation som ett positivt eller negativt 
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uttalande av dåvarande, nuvarande eller potentiella kunder, som är tillgängliga för ett stort 
antal människor via internet. De belyser att innan internet började nyttjas av allmänheten 
under 1990-talet var påverkan av word of mouth (WOM) begränsad till en relativt liten publik 
genom exempelvis ansikte mot ansikte kommunikation, telefon och andra icke-digitala 
kanaler (Hennig-Thurau et al., 2004, s. 39).  
 
Sociala medier definieras av Berthon et al. (2012, s. 263) som produkten av internetbaserade 
applikationer som bygger på den teknologiska grunden av Web 2.0. De menar att innehållet 
på sociala medier består av bilder, text, videos och nätverk som omfattar en rad olika kanaler 
genom vilka interaktion mellan individer och enheter underlättas och sprids (Berthon et al., 
2012, s. 263). Med andra ord är sociala medier en del av internet och således innebär det att 
den informationen gällande spridning av eWOM även är applicerbart på sociala medier. Med 
enbart ett knapptryck kan ett klagomål spridas och få stöd från andra kunder på grund av dess 
synlighet för allmänheten (Einwiller & Steilen, 2015, s. 195–196). När en kund bestämmer 
sig för att sprida sitt missnöje via sociala medier kan det innebära förödande konsekvenser för 
företag. Problematiken som detta medför är att klagomålet under en väldigt kort tid kan vara 
tillgängligt för miljontals människor och riskera att förstöra ett företags varumärke och rykte 
(Tripp & Grégoire, 2011, s. 178). Kaplan och Haenlein (2010, s. 59) menar fortsättningsvis att 
många företag inte är helt bekväma gällande att de har mindre kontroll över den information 
som finns tillgänglig om dem i sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 59). 
 
Ett inlägg på Facebook kan som tidigare nämnt få enorm stor spridning, både när det kommer 
till att gilla inlägget, antalet delningar samt kommentarer. Ett exempel på detta är när en ung 
man i januari 2017 delade ett inlägg på KFC´s Facebooksida innehållande en bild på en 
hamburgare tillsammans med ett grovt skrivet klagomål (Dunn, 2017). Under tiden som en 
artikel om denna händelse skrevs, hade inlägget på Facebook delats 42 000 gånger, fått 78 
000 kommentarer och 146 000 individer som gillat inlägget. 
 
Ytterligare exempel som synliggör hur företag kan välja att hantera klagomål på Facebook är 
när Fotografiska, en konsthall i centrala Stockholm, gjorde ett inlägg på deras Facebooksida i 
syfte att uppmärksamma internationella kvinnodagen. I samband med detta informerade de 
om att de skulle höja entré-priset för män lika mycket som lönen skiljer sig åt mellan män och 
kvinnor, vilket var en ökning på 13 procent. Detta fick en enorm spridning på bara ett fåtal 
timmar, däremot finns inlägget i dagsläget inte längre kvar att ta del av för allmänheten då de 
valde att ta bort det (Thambert, 2017). Vidare redogör Lahti (2013) för ett reportage från 
Uppdrag Granskning som avslöjade att H&M år 2013 hamnade i blåsväder. Detta efter att en 
ung kvinna gjort ett inlägg på deras Facebooksida gällande vad hon ansåg vara ett opassande 
tryck på en av deras tröjor, varvid det kort därefter flödade en våg av hatfyllda kommentarer 
samt grövre hot mot den unga kvinnan (Lahti, 2013). Fortsättningsvis skriver Lahti (2013) att 
detta var något som H&M lät finnas kvar vilket resulterade i ytterligare kommentarer från 
upprörda kunder som ifrågasatte hur företaget kunde behålla ett flertal av dessa kommentarer 
så länge som en månad.  
 
Sociala mediers uppkomst har alltså möjliggjort för missnöjda kunder att framföra sitt 
klagomål online istället för via traditionella klagomålskanaler (Tripp & Gregoire, 2011, 
refererad i Balaji et al., 2015, s. 633). Användandet av sociala medier som en kanal för 
klagomål har ökat och förväntas även att öka i framtiden (Tripp et al., 2011, refererad i 
Awasthi & Kane, 2014, s. 77). Med hänsyn till detta anses det i denna studie aktuellt att 
undersöka hur företag arbetar med service recovery via sociala medier, varvid Facebook har 
valts ut som kanal för detta.  
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En central anledning till varför Facebook anses aktuell för att kunna undersöka hur företag 
arbetar med service recovery via sociala medier är på grund av den stora utsträckning som 
privatpersoner samt företag använder sig av Facebook i olika syften. Ytterligare skäl är att 
Facebook kan antas ha sänkt tröskeln för kunder att framföra klagomål. Att framföra 
klagomål på Facebook innebär att kunden inte behöver fysiskt möta någon i en eventuell 
konflikt, vilket ger en indikation på att Facebook därmed gör det enklare för kunder att klaga. 
Inom ramen för denna studie har studier identifierats som antyder att företag bör göra det 
enkelt för kunder att klaga (Hart et al., 1990) vilket således är något som Facebook gör. 
Ytterligare anledning är på grund av Facebooks växande popularitet och att det antas vara en 
framträdande klagomålskanal för företag att använda sig av i framtiden.  
 
1.2!Problembakgrund!!
+
I detta avsnitt avses att inledningsvis presentera teorier om klagomål och därefter teorier 
gällande service recovery som ligger till grund för det identifierade forskningsgapet.  
     

1.2.1!Klagomål!
Sociala mediers uppkomst har ändrat förutsättningar för företags klagomålshantering med 
hänsyn till att den numer är offentlig. I och med detta går det att anta att hanteringen av 
klagomål på sociala medier bör te sig annorlunda jämförelse med hur hanteringen går till i 
traditionella klagomålskanaler. Däremot konstaterar Fan och Niu (2016, s. 1015) att på grund 
av att användandet av sociala medier är i ett någorlunda begynnande skede är det tämligen 
ovisst om de faktorer som är kritiska för att hanteringen av klagomål ska vara framgångsrik i 
traditionella kanaler, spelar samma roll när de används i sociala medier.  
 
Missnöje spelar en central roll när en kund framför ett klagomål till ett företag. Wilson et al. 
(2012, s. 340) menar att kundmissnöje uppstår då företaget levererar något till kunden som är 
av lägre kvalitet än vad denne förväntat sig. Barlow och Moller (2008, s. 11) konstaterar att 
om företag är genuint intresserade av att utveckla en företagskultur som fokuserar på kunden 
och kundrelationer så bör kundmissnöje således vara inom deras intresseområde. Anledningen 
till detta är på grund av vad Fornell och Wernerfelt (1987, s. 338) konstaterar att 
kundmissnöje alltid kommer att ske på grund av olika anledningar. Detta i sin tur för att 
misstag är en kritisk del i varje service och oavsett hur hårt ett företag jobbar för att undvika 
misstag är de oundvikliga (Hart et al., 1990, s. 148).  
 
Vad som anses vara relevant att belysa är vad Miller et al. (2000, s. 340) poängterar gällande 
att hur kunder väljer att agera efter ett servicemisslyckande varierar. Enligt Hirschman (1970, 
refererad i Tronvoll, 2012, s. 286) kan en kund välja att sluta köpa från företaget, uttrycka sitt 
missnöje i ett klagomål till dem eller att stanna kvar hos företaget men välja att inte framföra 
sitt missnöje. Vidare är det av vikt att poängtera att denna studie i huvudsak kommer att 
fokusera på det alternativ då kunden väljer att uttrycka sitt missnöje till det berörda företaget i 
fråga.  
 
En av de största barriärerna till effektiv hantering efter ett servicemisslyckande är det faktum 
att majoriteten av kunderna väljer att inte klaga (Tax & Brown, 1998, s. 77), trots att många 
företag har försökt uppmuntra kunder till att göra det (Huppertz, 2007, s. 428). Barlow och 
Moller (2008, s.11) menar nämligen att klagomål är värdefulla för företag då de synliggör 
förbättringsområden och kan på ett kostnadseffektivt sätt hjälpa till att utveckla företags 
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produkter eller tjänster för att på så sätt kunna möta de behov som kunder har. Vidare belyser 
Huppertz (2007, s. 434) att klagomål ger företag möjlighet att åtgärda specifika problem som 
hör ihop med det enskilda misslyckandet, samt att i förebyggande syfte åtgärda större 
systematiska problem som kan påverka en större grupp kunder som företaget har. 
 
Vad som däremot har gjort det enklare för missnöjda kunder att framföra klagomål är genom 
sociala mediers uppkomst och att företag har börjat använda sig av sociala medier i större 
utsträckning. Enligt Balaji et al. (2015, s. 633) kan nu många kunder som tidigare valde att 
inte klaga till företaget göra det, på ett mer användarvänligt, effektivt och direkt sätt till 
företaget. Grégoire et al. (2015, s. 174) belyser vidare att kunder nu är mer högljudda än 
någonsin. Sociala medier har sedermera gjort det enklare för kunder att framföra klagomål. I 
och med en ny klagomålskanal kan det därmed tänkas att antalet klagomål ökar, vilket i sin 
tur innebär att företag möter nya situationer som de måste förhålla sig till inom kontexten för 
sociala medier. Eventuellt krävs anpassade eller ytterligare strategier från företagens sida för 
att kunna hantera det ökade antalet klagomål.  
 

1.2.2!Service!Recovery!
I och med att servicemisslyckanden är oundvikliga är det av stor vikt för företag att kunna 
hantera klagomål som uppstår på ett effektivt sätt för att kunder ska fortsätta vara nöjda och 
lojala (Tax & Brown, 1998, s. 75). Alla de handlingar som ett företag gör i arbetet med att 
hantera ett servicemisslyckande går under begreppet service recovery (Grönroos, 1988 
refererad i Michel et al., 2009, s. 253). En del i service recovery inbegriper därmed att hantera 
klagomål som kunder framför efter att ett servicemisslyckande har skett.  
 
Vidare menar Miller et al. (2000, s. 267) att service recovery handlar om de integrerade 
handlingar som ett företag gör för att återetablera kundnöjdhet och lojalitet efter ett 
servicemisslyckande. De belyser att det även inbegriper att säkerställa att dessa 
servicemisslyckanden uppmuntrar till lärande och förbättring i service recovery-processen, 
samt att de anställda utbildas och belönas. Hart et al. (1990, s. 156) menar att service recovery 
kan ses som en ledningsfilosofi som anammar kundnöjdhet som det ultimata målet för 
företag. De menar vidare att genom att ha detta tankesätt förstår chefer värdet av nöjda kunder 
istället för att se till kostnaderna för att tillfredsställa en kund.  
 
Sammantaget innefattar service recovery alltså att hantera en situation då kunden blivit 
missnöjd med vad företaget levererat till denne. Vidare är service recovery aktuellt oberoende 
om företaget är ett produkt- eller tjänsteföretag. Med detta konstaterat är därmed service 
recovery i denna studie applicerbart på alla typer av företag, oavsett vad det är för typ av 
erbjudande företaget förser kunden med. Fortsättningsvis i denna studie kommer begreppet 
service recovery behålla sin engelska terminologi då det anses vara ett begrepp som är 
frekvent återkommande inom svensk litteratur, samt att det anses vara vedertaget inom 
ämnesområdet för företagsekonomi.  
 
Fortsättningsvis kommer begreppen service recovery-strategier samt service recovery-
processer behandlas i denna studie. Dessa två begrepp behandlas vidare som likvärdiga i dess 
relevans för att besvara studiens syfte då båda belyser fenomenet service recovery men på 
olika nivåer. Det finns en medvetenhet kring att strategier inbegriper ett mer övergripande 
resonemang på strategisk nivå medan resonemang kring processer sker på en mer operativ 
nivå. Service recovery-processer ses därmed i denna studie som en del av service recovery-
strategier, vilket således innebär att teorier gällande båda begreppen anses relevanta.  
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Ett antal fördelar med att ha effektiva processer för service recovery har identifierats. 
Einwiller och Steilen (2015, s. 196) menar att positiva effekter av att hantera 
servicemisslyckanden på ett framgångsrikt sätt är att det ger företag en möjlighet att vinna 
tillbaka kunden som framfört klagomålet, attrahera nya kunder samt stärka företagets rykte. 
Trots möjligheterna som framgångsrik hantering av klagomål kan innebära är det många 
företag som däremot inte lyckas fullt ut. Tax och Brown (1998, s.76) hävdar att majoriteten av 
kunder som framför sitt klagomål är missnöjda med hur företaget hanterar dessa. Detta 
bekräftas även i en studie som Andressen (2001, refererad i Huppertz, 2007, s. 429) gjorde 
där det framgick att 40 procent av de kunder som klagade var missnöjda med företagets 
hantering. 
 
Med hänsyn till att många kunder är missnöjda med företags hantering av klagomål synliggör 
detta den komplexitet som klagomålshantering kan innebära, och även vikten av att som 
företag ha en effektiv service recovery för att kunna hantera dessa på ett effektivt sätt. På 
grund av att klagomål på sociala medier dessutom snabbt kan spridas och att företags 
hantering av klagomålen har synliggjorts för allmänheten kan det tänkas att det ställs extra 
höga krav på att den fungerar väl.  
 
1.3!Problematisering!och!identifiering!av!teoretiskt!gap!
+
Ett flertal service recovery-strategier som utvecklats och modifierats genom åren (Bell & 
Zemke, 1987; Bitner et al., 1990; Hart et al., 1990) samt ett flertal ramverk (Tax et al., 1998; 
Miller et al., 2000; Gonzalez et al., 2005) har kunnat identifieras inom studiens ämnesområde. 
Bell och Zemke (1987) var en av de tidigare forskarna som redogjorde för 
servicemisslyckanden samt för de strategier som tjänsteföretag använt när de lyckats göra 
kunder nöjda och därmed mynnat ut i olika steg som andra företag kan ta del av vid ett 
servicemisslyckande. Bitner et al. (1990) studerade kunders perspektiv på interaktionen med 
företag och när de upplevde att de blev nöjda respektive missnöjda med servicemötet. I Tax et 
al´s. (1998) ramverk framgick kunders uppfattning om den klagomålshantering som företag 
har. Gonzalez et al. (2005) bidrog inte bara med en ökad förståelse kring processen för service 
recovery utan redogjorde även för kunskap som ledning kan utnyttja och överväga för att göra 
processen mer produktiv. Miller et al. (2000, s. 388) presenterade i sin studie ett heltäckande 
ramverk som belyser olika element som utgör hela processen för service recovery.  
 
Ovan identifierade service recovery-strategier samt ramverk (Bell & Zemke, 1987; Bitner et 
al., 1990; Hart et al.,1990; Tax et al., 1998; Miller et al., 2000; Gonzales et al., 2005) 
skapades inte i syfte att användas i en social medie-kontext. Vidare konstaterar Clark (2013, s. 
109) att det fortfarande finns lite vetenskaplig forskning gällande hur sociala medier används 
som en kanal för hantering av klagomål. Vad som däremot har kunnat identifieras genom den 
litteratursökning som gjorts inom ramen för denna studie är ett fåtal forskare som undersökt 
service recovery i en kontext för sociala medier. Schaefers och Schamari (2015) fokuserade 
bland annat på hur kundens virtuella närvaro påverkar företags insatser gällande hanteringen 
av klagomål på sociala medier. Vidare undersökte Einwiller och Steilen (2015), med hjälp av 
en innehållsanalys, hur 34 stycken amerikanska företag hanterar klagomål på sociala medier, 
mer specifikt på deras respektive Facebook- och Twittersidor. Genom innehållsanalysen 
studerades och kategoriserades inläggen och företagens svar på dessa med utgångspunkt från 
en studie som gjorts av Davidow (2003).  
      
Ytterligare forskning som har påträffats är Champoux et al. (2012) som i sin studie redogjorde 
för problematiken som företag står inför när fans attackerar dem på deras Facebooksidor och 
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att det krävs någon form av krishantering för att lugna stormen. De konstruerade sex steg för 
lyckad hantering av en sådan kris på Facebook som företag kan förhålla sig till. Vidare 
undersökte Fan och Niu (2016) hur flygbolag och deras kunder kommunicerar via inlägg på 
Twitter efter ett servicemisslyckande med syfte att identifiera vilka faktorer som påverkar 
effektiviteten av deras service recovery-strategier via sociala medier. Mer ingående 
undersökte de genom kvalitativ data relationen mellan de anställdas svar och kundens känslor 
och kundnöjdhet.  
 
Majoriteten av tidigare studier inom service recovery, däribland klagomålshantering av 
missnöjda kunder, har gjorts främst utifrån frontpersonalens perspektiv (Lewis & Clacher, 
2001; Robinson et al., 2011) eller ett kundperspektiv då forskare exempelvis studerat 
kundrelationer och kundnöjdhet efter service recovery (Spreng et al., 1995; Hess et al., 2003). 
Utifrån de omfattande litteratursökningar som gjorts inom ramen för denna studie har däremot 
ett begränsat antal studier kring service recovery ur ett ledningsperspektiv kunnat identifieras. 
Exempelvis undersöker Murphy et al. (2015) ledningens roll i processen för service recovery 
genom att lyfta fram effektiva samt verksamma service recovery-strategier. Vidare poängterar 
de att det är oklart huruvida de service recovery-strategier som presenterats har 
implementerats av ledningen i den dagliga verksamheten eller inte (Murphy et al., 2015, s. 
309). I samband med detta resonemang hävdar de därmed att inom detta område krävs det 
vidare forskning.  
 
Med anledning av att majoriteten av studier som behandlar service recovery antingen har 
gjorts utifrån ett kundperspektiv eller personalens perspektiv är det således aktuellt att 
undersöka detta ur ett ledningsperspektiv, vilket denna studie ämnar göra. Vidare stärks valet 
av att anamma ett ledningsperspektiv av Lee och Cummings (2008, refererad i Murphy et al., 
2015. s. 305) som uttrycker att ledningen tenderar att ha ett bredare perspektiv på service 
recovery i jämförelse med frontpersonalen.  
 
Teoretiskt gap  
Med bakgrund av vad som presenterats ovan har ett gap i forskningen identifierats. Baserat på 
den litteratursökning som gjorts kan forskning gällande service recovery-strategier som är 
anpassade eller modifierade för att användas i en kontext för sociala medier anses vara 
bristande. Detta styrks även av vad som tidigare belysts av Clark (2013, s. 109) som menar att 
det finns lite forskning kring hur sociala medier kan användas som en kanal för att hantera 
klagomål, trots det faktum att sociala medier har en stark förmåga att påverka kunders 
beteenden.  
 
Vidare avser majoriteten av tidigare forskning hantering av kundklagomål via traditionella 
kanaler, varför denna studie ämnar fokusera på klagomål via sociala medier och mer specifikt 
Facebook. Antalet användare på Facebook är fler än andra kanaler, därför är det också rimligt 
att anta att antalet klagomål även förväntas vara större (Awasthi & Kane, 2014, s.78). Med 
hänsyn till sociala mediers framväxt och att klagomål antas öka via sociala medier är det 
därmed aktuellt att undersöka hur företag kan hantera dessa klagomål genom att ha effektiva 
processer för service recovery och i förlängningen skapa och behålla relationer med sina 
kunder.  
 
Vidare stärks det teoretiska gapet av Einwiller och Steilen (2015, s. 202) som belyser att 
förslag till vidare forskning är att intervjua företag gällande deras strategier för hantering av 
klagomål på sociala medier. De menar att detta kan öka förståelsen kring procedurer inom 
företag, restriktioner samt bakomliggande motiv till dessa strategier. Fortsättningsvis vad som 
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stärker det identifierade gapet är Champoux et al. (2012, s. 29) som belyser att framtiden för 
företags interaktion med sociala medier ännu inte är klart definierad. Däremot konstaterar de 
att Facebook kommer fortsätta att spela en viktig roll i hur företag kommunicerar och företag 
bör därefter sträva efter att visa sitt bästa beteende.  
 
1.4!Problemformulering!!
 
Ovanstående presenterade forskning inom området har resulterat i ett identifierat 
problemområde att vidare undersöka och utifrån detta kommit fram till följande 
problemformulering:  
 
Hur arbetar företag med service recovery via sociala medier?  
 
1.5!Syfte!
 
Syftet med denna studie är att identifiera hur processen att arbeta med service recovery via 
sociala medier ser ut i olika företag.  
     
1.6!Teoretiskt!Bidrag!
 
Då studier som avser service recovery inom sociala medier ur ett ledningsperspektiv anses 
vara otillräckliga, kan denna studie bidra till forskningen genom att utforska detta djupare 
genom en kvalitativ studie. Resultatet från denna studie kan verka som riktlinjer för företag 
gällande skapandet eller förbättringen av service recovery-processer på sociala medier. 
 
I den teoretiska referensramen kommer att antal strategier för service recovery att identifieras 
och presenteras för att sedan välja en vedertagen modell inom service recovery som 
utgångspunkt för denna studie. Relevanta faktorer i denna vedertagna modell kommer sedan 
att undersökas i en ny kontext för att öka förståelsen kring faktorernas aktualitet när de 
tillämpas i sociala medier. Utöver detta kommer även ytterligare faktorer adderas för att i 
denna studie slutligen presentera en modell för hur service recovery kan se ut i denna nya 
miljö.  
!
1.7!Praktiskt!bidrag 
 
Resultatet för denna studie kan bidra med att tillgodose företag med en ökad förståelse kring 
hur processen för service recovery kan se ut på sociala medier. Som tidigare nämnt kommer 
resultatet även att mynna ut i en modell för hur service recovery kan se ut i den kontexten. 
Således även bidra med vägledning och praktiska rekommendationer för hur företag kan 
arbeta med service recovery via sociala medier och därmed hanteringen av missnöjda kunder 
och deras klagomål.   
 
 
1.8!Avgränsning!
 
Denna studie ämnar identifiera hur processen att arbeta med service recovery via sociala 
medier ser ut i olika företag. Denna studie syftar till att endast undersöka B2C-företag som är 
verksamma i Sverige samt tillhör olika branscher. Ytterligare en avgränsning som görs är att 
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undersöka individer inom de valda företagen som har någon form av ledande position i 
samband med hanteringen av klagomål på Facebook. Studien avgränsas vidare till att 
undersöka service recovery-situationen från det att kunden framför sitt klagomål till företaget 
fram tills dess att denne tillgodoses en lösning på problemet. Fokus ligger alltså på den del i 
kundrelationen då ett servicemisslyckande har skett och kunden aktivt väljer att framföra sitt 
missnöje genom ett klagomål på företagets Facebooksida. Studien syftar inte till att undersöka 
kundens motiv till framförandet av deras klagomål på Facebook, heller inte hur kunden 
upplever företags hantering av dessa.   
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!

2.!TEORETISK!METOD!
I detta avsnitt introduceras läsaren för den valda teoretiska metod som ligger till grund för 
studien. En redogörelse för bland annat val av ämne, verklighets- och kunskapssyn, 
forskningsstrategi samt källkritik görs.  

 

2.1!Val!av!ämne!!
 
Valet av ämne grundar sig i ett intresse om hur företag hanterar den situation då ett problem 
uppstått i interaktionen med kunden vilket gjorde det naturligt att på något sätt inbegripa 
service recovery. Det är ett fenomen som genom tidigare kurser inom marknadsföring har 
erhållits kunskap gällande, och en önskan att djupdyka inom detta fanns tidigt. Varför valet 
föll på att sedan kombinera service recovery och sociala medier grundar sig i ett allmänt 
intresse för sociala medier samt en förståelse för att service recovery-strategier eventuellt 
används på ett annorlunda sätt när de tillämpas i en kontext för sociala medier. Vidare har det 
genom utbildningens gång erhållits ett intresse för ledarskap vilket resulterade i valet att 
undersöka hur fenomenet behandlas ur ett ledningsperspektiv.  
 
Författarna har sedan tidigare även erfarenhet av situationer då ett problem uppstått och vänt 
sig till vederbörande företag för att tillhandahållas en lösning på problemet, men att företaget i 
fråga inte har lyckats göra detta. Vid ett flertal tillfällen har författarna valt att vända sig till 
företag via deras online-kanaler, då det i vissa situationer varit det enda tillgängliga. Det 
faktum att klagomål på sociala medier även kan ha en snabb viral spridning och är synligt för 
alla att ta del av, kan det därmed tänkas försätta företag i en mer utsatt position, vilket gör 
sociala medier till en intressant kontext att studera.  
 
2.2!Förförståelse!!
!
Enligt Saunders et al. (2009, s. 116) spelar forskarens egna värderingar en tydlig roll genom 
hela forskningsprocessen och är därmed nödvändiga att föra fram för att studiens resultat ska 
anses vara trovärdigt. Med andra ord är det viktigt att se till uppsatsens tendensfrihet, som 
talar för i vilken grad det finns en medvetenhet om det kan förekomma en eventuell vinkling 
av information (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 224). Enbart genom valet av ämnesområde 
ges indikationer på att forskaren anser ett ämne vara viktigare än ett annat, vilket visar på att 
forskarens filosofiska ståndpunkt är en reflektion av dennes egna värderingar, likaså valet av 
praktiska metoder (Saunders et al., 2009, s. 116). Enligt Gummesson (2000, s. 79) kan 
bristande förförståelse resultera i att en forskares arbete får en benägenhet att bli missvisande 
eller bristande i någon form. Mer specifikt kan detta visa sig genom att det finns en oförmåga 
hos forskaren att prioritera vilka relationer eller faktorer som ska undersökas inom valt 
ämnesområde (Gummesson, 2000, s. 80).   
 
Med hänsyn till den stora inverkan förförståelsen har på hela studiens process har det varit 
viktigt för författarna att tidigt skapa en medvetenhet kring sin förförståelse. Detta för att 
värderingar kan styra bland annat valet av metod att samla in material samt analysen av detta. 
I sådan stor utsträckning som möjligt har reflektioner kring rådande förförståelse skett 
kontinuerligt med en strävan att resultaten inte ska färgas av författarnas subjektiva åsikter.  
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Författarna för denna uppsats studerar båda Civilekonomprogrammet med inriktning mot 
Service Management. Detta innebär att de förkunskaper som finns gällande begrepp inom det 
valda ämnesområdet för denna studie har erhållits dels teoretiskt från kurser inom 
programmet dels genom att utbildningen har ett generellt helhetstänk med fokus på service 
och kundrelationer. Denna förförståelse av begrepp kan tänkas innebära en begränsning, 
vilket är risken att inte tillräckligt förklara och utveckla begrepp som anses vara kända för 
författarna men som inte är det för de som inte är lika insatta inom det valda ämnesområdet.  
 
Utöver den teoretiska förförståelsen som erhållits genom utbildning har även praktisk 
förförståelse förvärvats genom tidigare anställningar, som därmed kan anses påverka studien i 
olika aspekter. Erfarenhet finns avseende att i tidigare jobbsituationer varit i kontakt med 
missnöjda kunder. Med hänsyn till att sociala medier är ett forum som tillhör vardagen för 
många individer är detta heller inget undantag för författarna för denna studie. För att 
minimera risken att förförståelse inte färga studien i alltför stor omfattning har författarna haft 
denna risk i åtanke genomgående, samt vid inläsning av litteratur har det strävats efter ett så 
objektivt förhållningssätt som möjligt. Vidare genom att låta utomstående individer granska 
studien och återkomma med synpunkter kan en medvetenhet kring förförståelse bli mer tydlig 
och därmed enklare att ta hänsyn till.  
 
2.2.1!Ontologi!
Enligt Saunders et al. (2009, s. 108) spelar den forskningsfilosofi som forskarna har roll då 
den visar på vilka antaganden som forskarna vidtar gällande sättet att se på verkligheten. 
Dessa antaganden kommer i sin tur att stödja valen av forskningsstrategi och metoder som 
kommer ligga till grund för studien. Ontologi, eller verklighetssyn, är enligt Bryman (2011, s. 
35) de frågor som berör de sociala entiteternas art och natur samt hur dessa ska förklaras. Han 
menar att de antingen ses som objektiva enheter eller mer som konstruktioner, vilka bygger på 
aktörernas handlingar och uppfattningar. Forskaren kan alltså antingen anse verkligheten vara 
styrd av universella lagar eller anse den vara socialt konstruerad och kontextberoende (Walsh 
et al., 2015, s. 622). Dessa två olika synsätt går under begreppen objektivism samt 
konstruktionism (Bryman, 2011, s. 35–36).  
 
Objektivism handlar om att de sociala entiteternas art och natur verkar utan påverkan av 
sociala aktörer (Saunders et al., 2009, s. 110). Den konstruktionistiska ståndpunkten följer den 
interpretativistiska filosofin, som innebär att undersöka den subjektiva mening som ligger 
bakom de sociala aktörernas handlingar för att bättre förstå dem (Saunders et al., 2009, s. 
111). Vidare menar Saunders et al. (2009, s. 110) att exempelvis utifrån ett objektivistiskt 
synsätt ses management som att det verkar inom strukturerade miljöer med procedurer och 
riktlinjer att förhålla sig till, och därmed ses som lika, oberoende av vilken typ av organisation 
det är. Fortsättningsvis inom konstruktionism kan kunder ses som sociala aktörer som i sin tur 
tolkar den situationen som de befinner sig i på olika sätt.  
 
Denna studie har en konstruktionistisk ståndpunkt då den ämnar undersöka individer inom 
ledningen på utvalda företag och deras subjektiva uppfattningar. I linje med ovannämnda 
resonemang gällande en konstruktionistisk ståndpunkt, är det av intresse att införskaffa en 
djupare förståelse för hur processen att arbeta med service recovery via sociala medier ser ut i 
olika företag. En objektivistisk filosofisk ståndpunkt är inte aktuell då ledningen inom företag 
inte anses styras av utomliggande faktorer, utan har en avgörande aktiv och påverkande roll 
inom företaget och således styr vilka processer som ska implementeras och på vilket sätt. 
Sammantaget anses det i denna studie att ledningen kan påverka och påverkas av medarbetare 
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och högre instanser vid val av processer inom företaget, vilket gör en konstruktionistisk 
ståndpunkt aktuell för denna studie.  
     

2.2.2!Epistemologi!
En epistemologisk frågeställning behandlar vad som inom ett visst forskningsområde ska 
betraktas som kunskap, varvid särskild vikt läggs vid om det är möjligt eller om man bör 
studera den sociala verkligheten utifrån de principer och verklighetsbild som används inom 
naturvetenskapen (Bryman, 2011, s. 29). Positivism innebär en epistemologisk ståndpunkt där 
den sociala verkligheten studeras med de metoder som används inom naturvetenskapen. Det 
innebär en tämligen tydlig distinktion mellan teori och forskning där forskarens roll är att 
pröva teorier för att kunna tillhandahålla material som ska utveckla lagar. Walsh et al. (2015, 
s. 621) menar att om forskaren har en positivistisk epistemologisk frågeställning ligger fokus 
på deduktion, hypotestestning samt användande av kvantitativa metoder. Det är 
rekommenderat att en forskare med en positivistisk syn använder en relativt strikt metod att 
samla in data för att säkerställa att den går att replikera (Gil & Johnson, 2002, refererad i 
Saunders et al., 2009, s. 114). 
 
Den motsatta kunskapsuppfattningen till positivism är interpretativism, vilket är en 
ståndpunkt som istället bygger på tolkning och förståelse (Bryman, 2011, s. 32). Saunders et 
al. (2009, s. 116) menar att denna syn förespråkar att det är viktigt att forskaren förstår 
skillnader mellan människor i och med att de är sociala aktörer. Kritiskt är att forskaren även 
måste vara empatisk för att kunna förstå den sociala värld de valda studieobjekten lever i och 
försöka förstå den från deras synvinkel (Saunders et al., 2009, s. 116). Till skillnad från 
positivismen ligger fokus på induktion, utforskande, upptäckande och användande av 
kvalitativa metoder (Walsh, 2015, s. 621). 

Då denna studie ämnar besvara en frågeställning som leder till en beskrivning av en process 
snarare än att förklara hur den är, blir den interpretativistiska ståndpunkten mest lämpad att 
applicera i denna studie. Vidare är syftet med denna studie att identifiera hur processen att 
arbeta med service recovery via sociala medier ser ut i olika företag. För att kunna besvara 
studiens syfte ämnar denna studie att undersöka ledningens attityder och uppfattningar 
gällande deras service recovery-processer, vilket lämpligast utförs genom en kvalitativ 
forskningsstrategi. Enligt Saunders et al. (2011, s. 163) går en kvalitativ forskningsstrategi i 
linje med en interpretativistisk kunskapsuppfattning, varvid det blir en naturlig utgångspunkt i 
denna studie.  

2.3!Vetenskaplig!ansats!
 
Gällande förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskap finns det två olika 
uppfattningar, nämligen induktion och deduktion (Bryman, 2011, s. 26). 

Ett deduktivt angreppssätt innebär att forskaren deducerar en eller flera hypoteser utifrån vad 
som är känt inom ett visst område, det vill säga befintliga teorier, som därefter genomgår 
empirisk granskning (Bryman & Bell, 2011, s. 55). Hypotesen inbegrips av begrepp som ska 
översättas till operationella termer, det vill säga specificera hur det är möjligt att samla in 
information baserat på den data som en del av hypotesen utgörs av (Bryman, 2011, s. 26). 
Därefter designas forskningsstrategin för att kunna testa dessa hypoteser. Slutligen undersöks 
resultaten som kommer att antingen bekräfta teorin som forskaren utgått från eller indikera på 
att det behöver göras modifikationer (Saunders et al., 2009, s. 124–125). Det deduktiva 
angreppssättet brukar vanligtvis förknippas med kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s. 27).  
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Saunders et al. (2009, s. 125) belyser några viktiga karaktärsdrag som det deduktiva 
angreppssättet besitter, vilka bland annat är att faktorer måste kunna operationaliseras på ett 
sådant sätt som gör att det är möjligt att mäta dem kvantitativt, samt att urvalet måste vara 
tillräckligt stort för att kunna generaliseras.  
 
Till skillnad från ett deduktivt angreppssätt innebär den induktiva processen att forskaren 
istället genererar teori (Bryman, 2011, s. 30). Forskaren samlar in data, genom exempelvis 
intervjuer, och analyserar den för att sedan formulera teori (Saunders et al., 2009, s. 126). En 
induktiv strategi brukar förknippas med kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 30) samt går 
ofta i linje med ett positivistiskt synsätt (Saunders et al. 2009, s. 125). När forskare använder 
sig av ett induktivt angreppssätt är de ofta intresserade av miljön där studien tar plats, vilket 
innebär att ett mindre urval föredras. 
 
Denna studie kommer att utgå från ett induktivt angreppssätt då den syftar till att generera 
djupare förståelse kring hur service recovery-processer via sociala medier ser ut i olika 
företag. Denna studie ämnar utgå från befintliga teorier och därefter generera en djupare 
förståelse hur dessa teorier verkar i en ny kontext. Då det är en ny kontext kommer eventuellt 
nya fenomen eller faktorer att adderas, därav det induktiva angreppssättet. Med hänsyn till att 
denna studie utgår från befintlig teori, har studien deduktiva inslag som även dessa kommer 
påverka studiens resultat som därmed inte kan förbises. Sammanfattningsvis anses denna 
studie att ha en övergripande strävan efter ett induktivt angreppssätt med tydliga inslag av 
deduktion. 
 

2.4!Forskningsstrategi!
  
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det olika tillvägagångssätt och Bryman (2011, s. 
40) menar att genom att göra en distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskningsstrategi görs en fruktbar klassificering av dessa tillvägagångssätt. !
 
Den kvantitativa forskningsstrategin inbegriper vanligtvis ett deduktivt synsätt på relation 
mellan teori och forskning, en positivistisk syn på kunskap och en objektivistisk syn på 
verkligheten (Bryman 2011, s. 150–151). Newby (2010, s. 95) menar att syftet med den 
kvantitativa forskningsstrategin är att förklara och identifiera mönster och härledning av 
tidigare teorier. Den har vidare en replikerbarhet som gör den möjlig att generalisera samt 
visar hur effektiv forskningen varit (Newby, 2010, s. 95).   
     
Bryman (2011, s. 340–341) menar att till skillnad från den kvantitativa forskningsstrategin 
utgår den kvalitativa från ett induktivt synsätt. Vidare har den som tidigare nämnt ofta en 
interpretativistisk kunskapssyn. Detta innebär att fokus ligger på att förstå den sociala 
verkligheten baserat på hur individer i en viss miljö tolkar denna verklighet. Slutligen har en 
kvalitativ forskningsstrategi en konstruktionistisk syn på verkligheten (Bryman, 2011, s. 340–
341) Till skillnad från en kvantitativ forskningsstrategi uppfattas kvalitativ som sådan att den 
lägger större vikt vid hur personer i samhället tolkar och uppfattar den sociala verkligheten 
som de lever i (Bryman, 2011, s. 40–41). Vidare har en kvalitativ forskningsstrategi en mer 
föränderlig bild av den sociala verkligheten i och med att den uppfattar individerna i 
samhället som skapare och konstruktionister, och därmed förändras den sociala verkligheten 
ständigt (Bryman, 2011, s. 41).  
 
Saunders et al. (2012, s. 163) menar vidare att forskaren genom en kvalitativ 
forskningsstrategi vill utforska ett problemområde och sedan förstå det mer på djupet. Genom 
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att denna studie ämnar undersöka företagsledningens subjektiva uppfattningar kring service 
recovery-processer och bland annat förstå bakomliggande motiv samt uppfattningar gällande 
eventuella utmaningar är således en kvalitativ forskningsstrategi mest lämpad för denna 
studie. En kvalitativ utgångspunkt ger studien möjlighet att erhålla denna djupare förståelse 
kring hur företag arbetar med service recovery via sociala medier. Detta antas inte en 
kvantitativ forskningsstrategi generera i lika stor utsträckning, varvid valet faller på en 
kvalitativ metod. Fortsättningsvis ämnar denna studie tillämpa en kvalitativ forskningsstrategi 
med anledning av att det går i linje med dels studiens ontologiska ståndpunkt 
(konstruktionistisk) dels synen på kunskap (interpretivistisk). Inte heller ämnar denna studie 
att identifiera mönster eller generalisera resultatet till en vidare population som enligt Newby 
(2010, s. 95) ligger i linje med den kvantitativa forskningsstrategin.  
 
2.5!Studiens!perspektiv!!
 
Denna studie tillämpar ett ledningsperspektiv då syftet är att identifiera hur processen att 
arbeta med service recovery via sociala medier ser ut i olika företag. I och med att studien inte 
syftar till att undersöka de motiv kunder har till att framföra klagomål på Facebook och inte 
heller deras uppfattning om företagens hantering av dessa, är inte ett kundperspektiv relevant.  
 
Vidare har studien ett ledningsperspektiv då dess bidrag ämnar förse ledningen på företag 
inom olika branscher med riktlinjer, vägledning, guidning samt rekommendationer över hur 
processen att arbeta med service recovery via sociala medier kan se ser ut. Detta ämnar att ges 
till företag som har sin service recovery-dialog på Facebook. Mer specifik kan ledningen 
förses med rekommendationer eller vägledning gällande vilka faktorer som är avgörande för 
att arbeta med service recovery på sociala medier.  
 
2.6!Val!av!teorier!
 
De teorier som presenteras i den teoretiska referensramen ligger till grund för framtagningen 
och formuleringen av frågor inför empiriinsamlingen, för att slutligen kunna besvara studiens 
problemformulering och dess syfte. Den teoretiska referensramen behandlar tre 
huvudområden. Inledningsvis presenteras och behandlas teorier gällande sociala medier och 
vad den kontexten innebär. Därefter behandlas teorier gällande klagomål samt service 
recovery-strategier. Detta för att slutligen sammanfatta den teoretiska referensramen i en 
modell för service recovery på sociala medier.  
!
2.7!Litteratursökning!
 
Litteratursökningen inleddes med en noggrann genomgång av relevanta böcker inom studiens 
intresseområde för att i litteraturförteckningen till dessa finna inspiration till ytterligare 
böcker och artiklar. I detta inledningsskede identifierades ett antal nyckelbegrepp som gjorde 
det enklare att avgränsa forskningsområdet som var av intresse. Därefter användes dessa 
begrepp i ett flertal portaler tillgängliga via Umeå Universitetsbiblioteks (UB) sökmotor för 
att generera en överblick av vad som redan gjorts på området. Genom de elektroniska 
databaser som finns tillgängliga via Umeå Universitet har tidskrifter i fulltext kunnat nyttjas. 
Sökning av vetenskapliga artiklar har främst gjorts i databasen Business Source Premiere 
(EBSCO) men även Emerald Insight och Science Direct har använts.  
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I introduktionskapitlet, för att introducera läsaren till studiens ämnesområde och för att fånga 
dennes intresse har bland annat elektroniska nyhetsartiklar används samt en webbsida. Vad 
gäller metodkapitlet har facklitteratur använts i stor utsträckning och ett antal olika författare 
har använts för att generera olika perspektiv samt för att öka författarnas förståelse. 
Metodkapitlet har kompletterats med ett antal vetenskapliga artiklar för att öka studiens 
trovärdighet. I övriga delar har publicerade artiklar i en fackgranskad tidskrift använts i så stor 
mån som möjligt.  
 
Några av de nyckelbegrepp som tillämpats vid sökning för att kunna finna relevanta artiklar 
till studien är: Service failure, Service Recovery Strategies, Complaint Management, 
Complaint Handling, Social media, Facebook, Consumer complaint behaviour.  
 
Engelska termer användes i huvudsak i sökandet efter forskning eftersom stor del av den 
forskningslitteratur som finns är skriven på engelska. Med anledning av att denna uppsats är 
skriven på svenska har därmed en översättning från engelska till svenska varit nödvändig. Då 
författarna för denna studie har goda engelskakunskaper anses dessa däremot ha varit 
tillräckliga för att på ett korrekt sätt kunna använda sig av vetenskapliga artiklar skrivna på 
engelska. Vid ett fåtal tillfällen har det upplevts tämligen svårt att finna en korrekt tolkning 
eller översättning av resonemang som förts på engelska och då har ett samråd av båda 
författarna gjorts för att tillsammans komma fram till vad som anses vara en korrekt 
översättning.  
 
Vad som övergripande varit eftersträvansvärt är att i största möjliga mån använda 
primärkällor och därmed har sekundärkällor använt restriktivt. Däremot har ursprungskällan i 
vissa fall inte varit tillgänglig och då har en bedömning gjorts huruvida källan anses vara 
trovärdig och lämplig eller inte att använda i studien, i enlighet med trovärdighetskriterierna.  

2.8!Källkritik!!
 
Thurén och Strachal (2011, s.13) talar om fyra källkritiska principer; äkthet, tid, beroende 
samt tendensfrihet. Hur dessa principer har tagits i beaktning i denna studie kommer att 
redogöras för nedan.  
 

2.8.1!Äkthethetskriteriet!
Att kontrollera en källa om den verkligen är en källa görs genom äktheten (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 223). Här görs bedömningen huruvida källan må ha förfalskats (Alvesson 
& Sköldberg, 2008, s. 223), exempelvis om den har en falsk ursprungsbeteckning eller att den 
som producerat källan uttrycker sig för att vara någon annan (Thurén & Strachal, 2011, s. 13). 
Detta kriterium har tagits i beaktning genom att majoriteten av information har hämtats via 
Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor (UB) för litteratursökning. Där har kriteriet om att 
källan ska vara fackgranskad använts för att stärka äktheten. Däremot har ett fåtal källor 
används som inte blivit fackgranskade, detta har tagits noga i beaktning och använt dem på ett 
sätt som inte förvanskar framställningen.  
 

2.8.2!Tidssambandskriteriet!
Alvesson och Sköldberg (2008, s. 226) menar att det är viktigt att beakta avståndet mellan 
källan och den faktiska händelsen. Ju längre ifrån de ligger varandra, i både rum och tid, desto 
mer minskar källans värde. De menar att forskaren utmed tidens gång sämre kommer ihåg hur 
en händelse var och att det finns mer tid för förvrängning. Thurén och Strachal (2011, s. 14) 
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menar med andra ord att om det är detaljerad information som söks, blir detta kriterium extra 
viktigt. Däremot redogör Thurén och Strachal (2011, s. 13) att tillförlitligheten istället kan öka 
med tiden då fakta uppdateras och adderas. I denna studie har det funnits en strävan att finna 
så nya källor som är möjligt. I vissa fall förekommer däremot äldre källor men har då använts 
i syfte att visa hur ett fenomen grundats eller om viktiga nyckelelement har kunnat belysas.  
 

2.8.3!Oberoendekriteriet!
Vilket beroende en källa har handlar om de antal led som dess information passerat, där 
information tenderar att förvrängas allt mer i linje med att antalet led ökar (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 226). Däremot kan en sekundärkälla stundtals vara mer tillförlitligt än en 
primärkälla, exempelvis när en historisk avhandling har behandlats av ett flertal forskare på 
ett adekvat sätt så kan denne ge en bättre historisk bild av en händelse (Thurén & Strachal, 
2011, s. 13) Med detta sagt bör andrahandskällor användas med beaktande och 
förstahandskällor är framförallt att föredra (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). Som ovan 
nämnt i denna studie kommer förstahandskällor prioriteras och strävas efter i den mån som 
det är möjligt för att stärka detta kriterium. Då andrahandskällor används i denna studie beror 
det främst på att förstahandskällan inte varit tillgänglig av någon anledning. I framförallt 
analysen har andrahandskällor använts restriktivt då en medvetenhet finns gällande att det kan 
handla om en tolkning av en tolkning och risken är därmed stor att originalkällans mening 
förvanskas. Det har därmed funnits en strävan att undvika detta i så stor mån som möjligt för 
att inte riskera att minimera studiens trovärdighet.  
 

2.8.4!Tendensfrihetskriteriet!
Thurén och Strachal (2011, s. 18) beskriver att detta kriterium handlar om att en person har ett 
intresse för något och därmed kan tendera att försköna och presentera information på ett 
sådant sätt som passar denne. De menar att anledningen till denna tendens kan vara intressen 
av dels personlig karaktär, men också av politisk eller ekonomisk. Vidare poängterar 
Alvesson och Sköldberg (2008, s. 224) att detta kriterium inbegriper personens medvetna eller 
omedvetna intresse för vinkling av information och beroende på detta anses källan vara mer 
eller mindre trovärdig. Detta kriterium har behandlats då denna studie strävar efter att 
använda erkända författare inom området, som därmed troligtvis inte ska ha förskönat 
informationen. Den fackgranskade litteratur som har använts stärker således även detta 
kriterium.  
 
Sammanfattningsvis anses samtliga kriterier vara uppfyllda och att en källkritik av god 
kvalitet har därmed genomförts för denna studie.  
!
2.9!Tidsram!!
+
Det valda ämnesområdet kommer att undersökas under en relativt kort period och hur det ser 
ut i dagsläget, vilket innefattar en tvärsnittsstudie (Saunders et al., 2009, s. 155). Studien 
genomförs under vårterminen 2017 och undersöker hur företag arbetar med service recovery 
via sociala medier under de förhållanden som råder idag. Några slutsatser gällande hur detta 
kommer att se ut över tid kommer inte att göras utan resultatet kommer med andra ord spegla 
hur verkligheten ser ut idag. Sociala medier är ett sådant snabbt föränderligt fenomen och det 
är svårt att spekulera kring hur det kommer te sig i framtiden, däremot finns en tro att 
användandet av sociala medier kommer att öka vilket indikerar att denna studies resultat 
kommer att kunna spegla förhållanden tämligen lång tid framöver. 
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3.!TEORETISK!REFERENSRAM 
I detta avsnitt avses presentera och behandla relevanta teorier inom studiens ämnesområde, i 
strävan att kunna identifiera hur processen att arbeta med service recovery ser ut i olika 
företag. Genomgående motiveras de teorival som gjorts utefter dess relevans för denna 
studie. Inledningsvis behandlas teorier kring sociala medier för att generera en djupare 
förståelse gällande sociala medie-kontexten. Vidare behandlas teorier som avser klagomål 
samt olika typer av klagande kunder. Slutligen redogörs för relevanta teorier kring service 
recovery för att därefter behandla det ramverk för service recovery som används som 
utgångspunkt i denna studie. Detta avsnitt konkluderas i en modell av framtagen teori.  

Service Dominant Logic  
Inledningsvis i detta avsnitt är det relevant att lyfta fram vad Service-Dominant (S-D) Logic 
innebär då det tydliggör det synsätt på affärslogiken som denna studie anammar samt visar på 
applicerbarheten av centrala begrepp i denna studie. S-D logic är ett tankesätt som innefattar 
en enhetlig förståelse kring meningen med organisationer, marknader samt samhället och dess 
natur (Service-dominant Logic, 2017). Vargo och Lusch (2004) beskriver ett paradigmskifte 
från ett traditionellt synsätt på marknadsföring som innefattade transaktionsperspektivet, även 
kallat Goods Dominant Logic, där man separerade produkter och tjänster och värdet 
adderades i den tjänst eller produkt som erbjöds kunden, mot S-D Logic. Vargo och Lusch 
(2004) menar att relationen till kunden är det grundläggande och värdet skapas tillsammans 
med kunden istället för ett utbyte av produkter. Fortsättningsvis belyser de att företag inte 
byter produkter mot pengar, utan argumenterar för ett utbyte av kunskap där en process ligger 
till grund för interaktionen. Vargo et al. (2015, s. 125–126) menar vidare att en central 
grundsats i detta synsätt handlar om att ömsesidig service är den grundläggande pelaren i 
ekonomiskt utbyte.  
 
Vad som är av särskild vikt att belysa för denna studie är vad Lusch och Vargo (2006, s. 46) 
poängterar, nämligen att samtliga produkter kan ses som tjänster och enligt S-D Logic är en 
produkts funktion att leverera en tjänst. Således innebär detta att alla branscher oavsett om 
företaget inom dessa branscher erbjuder tjänster eller produkter kan applicera S-D Logic 
(Lusch & Vargo, 2006, s. 2) Detta synsätt innefattar således ett nytt sätt att betrakta den nya 
affärslogiken på som innefattar en övergång till att titta på ett värdeerbjudande istället för att 
göra en distinktion mellan företag som erbjuder produkter eller tjänster. Således för denna 
studie är det aktuellt att anamma S-D Logic då en utgångspunkt är att servicemisslyckanden 
sker i samtliga typer av företag. Detta tankesätt gör därmed val av presenterad teori 
applicerbar på alla typer av företag, oavsett om de härstammar från studier som fokuserat på 
antingen rena tjänst- eller produktföretag. Detta med anledning av att samtliga företag 
erbjuder kunden någon form av värdeerbjudande som kan bestå av antingen mer eller mindre 
produkt -eller tjänsteinslag.  

3.1!Sociala!medie\kontexten!
!!
En definition av sociala medier görs av Kietzmann et al. (2011, s. 241) som menar att sociala 
medier använder mobila och webbaserade tekniker för att skapa interaktiva plattformar som 
individer och samhällen använder för att skapa, dela och diskutera diverse information på. Det 
har kunnat identifieras att sociala medier kan för företag innefatta många olika 
användningsområden. Fan och Niu (2016, s. 1018) belyser den tillväxt som sociala medier 
haft och att det i allt större utsträckning börjat nyttjas som kundservice. De menar också att 
många företag har börjat använda sig av sociala medier såsom Facebook och Twitter för att 
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hantera service recovery-situationen (Fan & Niu, 2016, s. 1015). Balaji et al. (2015, s. 649) 
belyser i linje med detta även att företag i större omfattning börjat använda sig av sociala 
medier som en klagomålskanal. Dessa tre användningsområden ämnar denna studie att 
specifikt beröra då samtliga inbegrips i den situation då ett servicemisslyckande skett och 
kunden via exempelvis kundservice framför sitt missnöje genom ett klagomål på företagets 
Facebooksida. Då Facebook har valts ut som kanal för att undersöka hur företag arbetar med 
service recovery via sociala medier är det därmed nödvändigt att belysa att de teorier som 
nedan presenteras gällande sociala medier anses vara direkt tillämpbara på Facebook.  

Uppkomsten av sociala medier har som introducerats i studiens inledande avsnitt ändrat sättet 
som kunder och företag interagerar med varandra på. Kietzmann (2011, s. 241–242) menar att 
det kan uppfattas som att vi befinner oss mitt i ett nytt kommunikationslandskap, vilket 
innebär utmaningar för företag. Han hävdar också att företags kommunikation i samband med 
detta har blivit demokratiserad och att makten har förflyttats från de inom marknadsföring och 
PR till de individer och grupper som skapar, delar och använder sig av exempelvis Facebook. 
Kietzmann (2011, s. 242) belyser fortsättningsvis att konversationer gällande företag sker 
numer utan deras tillåtelse och de tvingas således ta beslut angående huruvida 
kommunikationen via sociala medier är något som de ska ignorera eller aktivt delta i. I linje 
med detta känner företag som har en medvetenhet kring sociala medier starka påtryckningar 
att engagera och involvera sig i dem (Baird & Parasnis, 2011, s. 32). Dessutom menar Kaplan 
och Haenlein (2010, s. 67) att det inte enbart är aktuellt för stora multinationella företag att 
använda sig av sociala medier utan att detta bör ligga inom ramen för alla företags 
intresseområde, oavsett storlek.  
 
Jalonen och Jussila (2016, s. 134–135) framhåller att sociala medier har gjort företag 
transparenta på ett oförutsägbart sätt och är följaktligen numer skyldiga att möta sina kunder 
mer öppet. Fortsättningsvis menar de att många företag har insett att sociala medier har gett 
kunder en kraftfull kanal att uttrycka negativa känslor på. Således påtvingar sociala medier 
företag att hantera känslomässigt laddade klagomål från kunder (Jalonen & Jussila, 2016, s. 
134–135), vilket kan vara en förklaring till varför företag i allt större utsträckning börjat 
använda sig av sociala medier som en klagomålskanal.   
 
Sociala medier har ytterligare karaktärsdrag vilka företag bör ta hänsyn till om de vill 
interagera med och använda sig av dem. Sociala medier har ändrat spridningen av information 
genom att det förenklat spridning och systematisering av information på internet (Akrimi & 
Khemakhem, 2012, refererad i Vinerean et al., 2013, s. 67). Sociala medier influerar även 
konsumenters beteende från det att de samlar information till efterköpsbeteende (Mangold & 
Faulds, 2009, refererad i Vinerean et al., 2013, s. 67). Kommunikationen som sker mellan 
företag och kunder har också ändrats samt det sätt som kunder framför sina klagomål på 
(Balaji et al., 2015, s. 634). Som tidigare nämnts menar Balaji et al. (2015, s. 633) att det även 
har gjort det enklare för kunder att framföra klagomål.  
 
Vad som framförallt skiljer traditionella klagomål som görs via exempelvis mail eller telefon 
från klagomål som görs via sociala medier är att de sistnämnda är offentliga och tillgängliga 
för alla användare att ta del av (Einwiller & Steilen, 2015, s. 196). Det faktum att klagomål på 
sociala medier är offentliga ger en indikation på att företag eventuellt måste hantera dessa 
annorlunda jämfört med klagomål som förs fram via traditionella kanaler. 
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3.1.1!Sociala!medier!och!dess!möjligheter 
Att som företag använda sig av sociala medier kan förse dem med många fördelar och 
Vinerean et al. (2013, s. 67) belyser att ett flertal företag har börjat inse hur kraftfullt sociala 
medier är. Sociala medier erbjuder företag en möjlighet att engagera sig i konversationer med 
kunder i realtid (Dekay, 2012, s. 295). Det ger även företag ökade förutsättningar att 
kommunicera direkt till kunder till en relativ låg kostnad och en möjlighet att uppnå högre 
effektivitet än vad som kan uppnås genom traditionella kommunikationskanaler (Kaplan & 
Haenlein, 2010, s. 67).  

Vidare möjliggör sociala medier även för företag att kunna engagera sig och interagera med 
både nuvarande och potentiella kunder, att uppmuntra en ökad känsla av intimitet i relationen 
med kunden samt att bygga meningsfulla relationer med denne (Mersey et al., 2010, refererad 
i Vinerean et al., 2013, s. 67). Som nämnts i introduktionskapitlet menar Bairds och Parasnis 
(2011, s. 30) att sociala medier ger företag möjlighet att komma närmare sina kunder och 
därigenom facilitera ökade intäkter och minska kostnader. Vidare poängterar Awasthi och 
Kanes (2014, s. 77) att sociala medier kan hjälpa företag att kontrollera och övervaka 
klagomål som de får gällande exempelvis deras produkter och tjänster. 

Vad avser Facebook är användningsområdena för företag många. Dekay (2012, s. 290) 
nämner att företag bland annat kan interagera på Facebook genom väggen, vilket är den del 
som är synlig för alla registrerade individer eller organisationer på Facebook. Vidare menar 
Dekay (2012, s. 290) att företag kan använda sig av direkt marknadsföring av produkter eller 
tjänster, promotion av sponsrade event, olika typer undersökningar, delge information om 
exempelvis en nyöppning eller dela humoristiska inlägg. Ett företag på Facebook har enligt 
Champoux et al. (2012, s. 23) även möjlighet att utbilda sina kunder, informera dem samt 
uppmuntra dem att delta i kommande företagsevenemang.  

3.1.2!Sociala!medier!och!dess!utmaningar!
I enlighet med vad Kietzmann (2011, s. 241–242) belyser avseende att vi befinner oss i ett 
nytt kommunikationslandskap menar även Kaplan och Haenlein (2010, s. 67) att sociala 
medier medför utmaningar för företag som kan kräva nya sätt att tänka på. De utmaningar 
som sociala medier kan innebära för företag anses vara viktiga att belysa, då dessa bör tas i 
beaktning för att de ska kunna hanteras väl av de företag som vill befinna sig i den kontexten.  

Med anledning av att vem som helst kan skriva en kommentar på ett företags Facebooksida 
samt den anonymitet som är ett faktum på internet skapar detta förutsättningar för individer 
att enkelt uttrycka starka känslor på ett sätt som är otänkbart i det verkliga livet (Champoux et 
al., 2012, s. 24). Awasthi och Kanes (2014, s. 77) menar fortsättningsvis att sociala medier 
gör företag känsliga och utsatta för offentligt negativa uttalanden av missnöjda kunder. 

Som nämnts i studiens introduktionsavsnitt kan ett klagomål enligt Einwiller och Steilen 
(2015, s. 195–196) få snabb viral spridning och även stöd från andra kunder med hänsyn till 
dess synlighet. Det är av vikt att belysa problematiken kring detta då Tripp och Grégoire 
(2011, s. 178) menar att ett klagomål kan under en kort tid vara tillgängligt för många 
individer och således förstöra ett företags rykte och varumärke. Det går därmed att konstatera 
att om företag inte hanterar klagomål på ett fördelaktigt sätt kommer detta vara synligt för 
alla.  

En ytterligare aspekt gällande att klagomål är offentliga har identifierats. Kowalski (1996, 
refererad i Einwiller & Steilen, 2015, s. 197) menar att användare på sociala medier kan, 
genom att ta del av andras klagomål, facilitera sitt egna klagomålsbeteende. Fortsättningsvis 
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genom att läsa någon annans klagomål på sociala medier, och däribland på ett företag 
Facebooksida, kan det resultera i att kunden i fråga dels ökar sin egen känsla av missnöje dels 
ökar benägenheten att framföra klagomål till företaget.  

3.2!Klagomål!
!
Ett klagomål definieras av Einwiller och Steilen (2015, s. 196) som ett uttryck för missnöje 
med syfte att dra uppmärksamhet till ett servicemisslyckande som ett företag gjort samt för att 
uppnå personliga eller kollektiva mål. Det har kunnat identifieras att det finns olika typer av 
klagomål och att de kan ha olika dignitet, varvid det är av vikt att belysa komplexiteten av en 
klagande kund och bland annat anledningar till varför denne väljer att framföra ett klagomål 
på ett företags Facebooksida. Detta för att företaget i sin tur ska kunna konstruera passande 
strategier för att kunna hantera dessa olika typer av kunder och klagomål. 

3.2.1!Olika!typer!av!kunder!som!klagar!+
Med hänsyn till att det har identifierats att klagomål kan ha olika dignitet går det att 
konstatera att kunder som framför dessa klagomål har olika intentioner, som i sin tur kan 
påverka sättet som klagomålet framförs på. När ett företag ska hantera ett klagomål så 
inbegriper det således indirekt om att bemöta en missnöjd kund som har sin egen personlighet 
och är därmed unik i sitt framförande. Beroende på vilken typ av kund som klagar kan detta 
tänkas påverka hur företaget bedömer situationen samt hur de därefter väljer att bemöta 
kunden, varav nedanstående teori gällande att det finns olika typer av kunder som klagar, är 
relevant att belysa.   

Enligt Singh (1990, s. 80) finns det fyra kluster av kunder som klagar, vilka är; Passives, 
Voicers, Irates och Activists. Passives är missnöjda kunder vars intentioner till att klaga ligger 
i underkant. Dessa kunder antas inte vidta några åtgärder alls gentemot företaget när de blir 
missnöjda. Singh (1990, s. 80) karaktäriserar vidare Voicers som missnöjda kunder som inte 
gärna engagerar sig i WOM eller att gå vidare till en tredje part. Istället klagar de till företaget 
i fråga för att nå upprättelse. Irates menar Singh (1990, s. 81) tillhör de kunder som är mest 
arga, och klagar inte bara direkt till företaget utan sprider gärna negativ WOM. 
Avslutningsvis representerar Activists missnöjda kunder som både klagar till företaget, till en 
tredje part samt kommer fortsättningsvis inte längre att stödja företaget.  

Enligt ett par sociala medie-specialister (Baird, 2011; Kiesow, 2010, refererad i Dekay, 2012, 
s. 293–294) görs vissa kommentarer av individer som benämns som haters eller trolls, vars 
kommentarer inte bjuder in till någon genuin diskussion mellan företaget och kunden. Dekay 
(2012, s. 294) menar vidare att svara på kommentarer likt Ni suger inte tjänar till någon nytta. 
Vidare poängterar han att enligt en undersökning på fler än 22 000 kommentarer, kunde 
endast ett fåtal kommentarer från dessa trolls identifieras, möjligen på grund av att de 
censurerades av företagen. McCarthy (2010, refererad i Dekay, 2012, s. 294) menar att PR 
specialister hävdar att företag som finns på sociala medier avstår från att besvara ogynnsam 
feedback med anledning av en rädsla att svaret i sig kommer att driva andra individer till att 
fortsätta en oändlig tråd av obehaglig kommunikation.  

3.2.2!Synen!på!klagomål!
Trots att klagomål är en missnöjesyttring till ett företag och ofta ett negativt laddat begrepp 
har det kunnat konstateras att klagomål av olika anledningar bör ses som något positiv av 
företag. Klagomål förser nämligen företag med information om att ett problem existerar med 
en tjänst eller produkt och kan också ge dem en andra chans att göra kunden nöjd 
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(Broadbridge & Marshall, 1995, s. 16). Klagomål tillgodoser även företag med en möjlighet 
att återhämta sig från misstag, att behålla missnöjda kunder samt influera kunders beteende 
och attityder (Estelami, 1999, s. 165).  

Att som företag ta klagomål på allvar och även uppmuntra kunder att framföra klagomål är av 
stor vikt (Bodey & Grace, 2006, s. 184). Detta på grund av att klagomål är, som konstaterats, 
något positivt för företag. Hocutt et al. (2006, s. 205) menar att om klagomål inte registreras, 
antar ledningen att allt är som det ska. Vidare kommer företag inte heller kunna lösa en kunds 
problem om de inte vet vad det är, varvid varje service recovery börjar med att som företag 
identifiera kundens problem (Hart et al., 1990, s. 151). Fortsättningsvis bör företag uppmana 
kunder att framföra klagomål direkt till företaget istället för att sprida negativ eWOM (Balaji 
et al., 2015, s. 650). Hart et al. (1990, s. 151) belyser vidare den problematik gällande att det 
är många kunder som väljer att inte klaga och menar att det enklaste sättet att uppmuntra 
dessa kunder är att göra det enkelt för dem att klaga. Davidow (2003, s. 236) påpekar 
fortsättningsvis att företag måste säkerställa att kunden blir medveten om att företaget är villig 
att hantera klagomål samt ge enkla instruktioner för hur ett klagomål kan föras fram.  

Trots de möjligheter som kan genereras företag genom att aktivt hantera klagomål menar 
Estelami (1999, s. 166) att det finns empiriska studier som indikerar på att många företag 
tenderar att undvika klagomål snarare än att ställa in sig på och uppmuntra dem. Ofta 
uppfattas klagomål som något negativt och därmed något att undvika inom organisationen 
(Fornell & Wernerfelt, 1987, s. 337). Vilken syn företag har på klagomål kan tänkas ha en 
inverkan på hur de utformar sina service recovery-processer på sociala medier. Det är därmed 
relevant för denna studie att belysa det fenomen att företag kan ha olika syn på klagomål och 
således den betydelse en klagande kund har för dem.  

3.2.3!Klagomålshantering!!
Efter litteratursök inom ramen för denna studie har det kunnat konstateras att synen på 
klagomålshantering är väldigt bred inom forskning. Å ena sidan finns det traditionell 
klagomålshantering som enligt Grönroos (2015, s. 134) inbegriper det traditionella sättet som 
företag behandlar varor och tjänster. Han poängterar att företag hanterar dessa klagomål med 
ett administrativt eller juridiskt tillvägagångssätt. Vidare belyser Grönroos (2015, s. 134) att 
det verkar som att syftet med klagomålshantering är primärt, oberoende av vem som 
förorsakat problemet, att undvika behöva kompensera kunden i fråga om det inte 
nödvändigtvis måste ske. Å andra sidan finns service recovery, vilket enligt Grönroos (2015, 
s. 134) skiljer sig från klagomålshantering på det sätt att det är ett är service- och 
tjänsteinriktat perspektiv som inte hanterar klagomål genom administrativa reklamations- och 
klagomålsrutiner.  

I linje med vad som redogjorts för ovan har synen på begreppen klagomålshantering samt 
service recovery varierat bland forskare, där Grönroos (2007, s. 126) ser dem som åtskilda 
koncept medan andra forskare ser dem som likvärdiga (Harrison-Walker 2001; Davidow, 
2003, Gruber et al., 2009; Halstead et al., 1996). Grönroos (2007, s. 126) ser vidare service 
recovery som ett serviceorienterat koncept som hjälper företag att hantera 
servicemisslyckanden och klagomål, medan klagomålshantering ses som ett traditionellt sätt 
att lösa kundens problem på ett mer formellt och administrativt sätt. Halstead et al. (1996, s. 
107) anser däremot att både service recovery- och klagomålshanteringstrategier används för 
att behålla kunder som gör det möjligt att ständigt förbättra servicen genom aktuell och 
pålitlig information från kunder.  
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I denna studie anses klagomålshantering vara en del av service recovery. Fokus ligger därmed 
på att tillämpa teorier gällande service recovery och inte enbart teorier om 
klagomålshantering. En ytterligare aspekt att återigen belysa är att denna studie anammar en 
S-D Logic och därmed är det inte relevant att göra någon särskiljning på klagomålshantering 
och service recovery. Detta på grund av att båda koncepten kan appliceras på hanteringen av 
missnöjda kunder som framför ett klagomål då de inte fått det värdeerbjudande som de 
förväntat sig.  

3.3!Service!recovery!
!
Som tidigare belyses är klagomål på sociala medier offentliga och kan få en snabb viral 
spridning. Om dessa klagomål inte hanteras väl kan de därmed riskera att äventyra ett företags 
rykte. Således anses det vara av betydande vikt att företag har förmåga att hantera klagomål 
på sociala medier. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att de har effektiva service 
recovery-strategier att tillämpa när ett servicemisslyckande har skett och kunden framför ett 
klagomål på företagets Facebooksida. 

Enligt Grönroos (1988, refererad i Michel et al., 2009, s. 253) syftar service recovery till alla 
de handlingar som ett företag åtar sig efter ett servicemisslyckande. Det innefattar därmed de 
strategier företag har för att hantera klagomål som de får på deras Facebooksida. Wilson et al. 
(2012, s. 341) lyfter fram att effektiva service recovery-strategier kan öka kundnöjdhet och 
lojalitet, generera i positiv WOM, tillgodose information som kan användas för att göra 
justeringar och därmed förbättringar baserade på tidigare service recovery-aktiviteter och 
därmed öka chansen att kunna göra kunden nöjd vid den första interaktionen. Einwiller och 
Steilen (2015, s. 196) beskriver att om företag lyckas på ett framgångsrikt sätt hantera 
klagomål kan det även ha en positiv effekt på andra kunder som observerar interaktionen 
mellan den kund som framfört klagomålet och företaget. Därav menar de att effektiv 
hantering av klagomål inte enbart kan resultera i att företaget vinner tillbaka kunden som 
klagade, utan även andra kunder och därmed skapa ett positivt rykte för företaget.  

Hart et al. (1990, s. 156) hävdar att service recovery är grundläggande för att ett tjänsteföretag 
ska kunna tillgodose sina kunder med utmärkt service. De menar därmed att service recovery 
bör vara en integrerad del i hela företagets övergripande strategi. Gonzalez et al. (2010, s. 
224) menar fortsättningsvis att en förutsättning för att ha produktiva service recovery-
strategier är att ledningen dels måste stötta de anställda i deras arbete med service recovery 
dels främja för en service recovery-kultur som genomsyrar hela organisationen. Maxham och 
Netemeyer (2003, s. 58) kom vidare fram till att de anställda som delade sina värderingar med 
företaget tog mer ansvar för sina handlingar, vilket visar på att ledningen bör göra deras syn 
på saker och ting synliga för de anställda inom organisation så de kan ta del av det.  

3.3.1!Traditionella!Service!recovery\strategier! 
Ett antal service recovery-strategier, som inte ursprungligen konstruerats för en social media-
kontext, har inom ramen för denna studie kunnat identifieras, varvid det är relevant att belysa 
dessa. Exempelvis är Hart et al. (1990, s. 151–156) några av de forskare inom service 
recovery som skapat ett antal steg som företag kan använda sig av för att uppnå en effektiv 
service recovery. De menar att första steget för företag är att lyssna på sina kunder. De måste 
även aktivt undersöka vad problemet i grund och botten avser innan de kan lösa kundens 
problem, genom att identifiera dessa i ett tidigt skede och göra det på ett proaktivt sätt (Hart et 
al., 1990, s. 151). Det andra steget är att förutse behovet av service recovery, genom att 
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exempelvis bevaka specifika områden där ett servicemisslyckande kan få ödesdigra 
kedjereaktioner (Hart et al., 1990, s. 152).  

Det tredje steget i Hart et al’s. (1990) service recovery-strategi är att identifiera problem 
tämligen omgående tillsammans med en snabb respons. De menar att ett servicemisslyckande 
hastigt kan eskalera, därmed bör en snabb respons från företagens sida prioriteras (Hart et al., 
1990, s. 153). Nästa steg i denna strategi är att träna de anställda i och med att de är de första 
att interagera med kunden varvid det av vikt att förse dem med träning i att utveckla 
kommunikativa egenskaper samt kreativt tänkande, för att kunna hantera eventuellt 
frustrerande kunder (Hart et al., 1990, s. 154). Nästa steg är att ge de anställda empowerment 
att agera (Hart et al., 1990, s. 155) och det slutgiltiga steget i denna strategi är att återkoppla 
till kunden, då denne måste bli informerad om förbättringar som företaget gjort för att 
förhindra att servicemisslyckandet sker igen (Hart et al., 1990, s. 156).  

Hart et al’s. (1990) strategi för service recovery anses relevant att belysa för denna studie då 
de är välkända forskare inom området för studier gällande service recovery och därmed legat 
till grund för senare forskare genom att dessa strategier antingen har vidare undersökts eller 
på något sätt modifierats. Den ger vidare en övergripande bild över nödvändiga faktorer att ta 
hänsyn till när ett servicemisslyckande skett. Några av dessa faktorer anses även utgöra ett 
komplement till de teorier som ligger till grund för att kunna besvara problemformuleringen; 
Hur arbetar företag med service recovery via sociala medier? Varför denna studie inte 
kommer utgå från Hart et al’s. (1990) strategi för service recovery är på grund av att den inte 
anses ge det djup eller täckning av relevanta element som kan anses vara nödvändiga för att 
hantera klagomål på sociala medier och däribland Facebook. Exempelvis inbegriper den inte 
ett tydligt steg om att ta kundens förväntningar på service recovery i beaktning, vilket anses 
vara något som är avgörande och en förutsättning för att företag ska kunna utveckla passande 
service recovery-strategier.  
 
Bell och Zemke (1987, s. 33–35) är ytterligare några av de första forskare som har presenterat 
strategier för service recovery i form av olika steg. Den inbegriper fem steg varav det första 
handlar om att företaget ska be om ursäkt till kunden som framfört klagomålet, då situationen 
kräver ett direkt erkännande från företagets sida att ett misstag skett (Bell & Zemke, 1987, s. 
33). Andra steget innebär att företaget visar en angelägenhet till att återupprätta situationen 
(Bell & Zemke, 1987, s. 33–34). Inte minst menar Bell och Zemke (1987, s. 34) att kunden 
måste uppleva att företaget gör allt de kan för att lösa situationen. Vidare beskriver de att det 
tredje steget avser att visa empati, vilket kan handla om att visa en förståelse för kunden och 
att de förmår sig sätta sig in i dennes situation (Bell & Zemke, 1987, s. 34). De belyser att vid 
ett servicemisslyckande ska först individen behandlas och därefter själva problemet. Det 
fjärde steget kallas för symbolisk gottgörelse, som innefattar en gest från företagets sida som 
visar att de vill kompensera kunden (Bell & Zemke, 1987, s. 34). Det slutgiltiga steget avser 
uppföljning, däremot menar Bell och Zemke (1987, s. 35) att detta steg inte behöver vara 
nödvändigt utan det skilja sig åt beroende på situation.  

Bell och Zemkes (1987) strategi anses belysa element som ger en grundläggande bild av hur 
tankarna kring service recovery sett ut i ett tidigt skede och därmed kan en tolkning av 
relevanta faktorer göras i förhållande till de teorier som finns idag. Den är vidare aktuell att 
belysa då den inbegriper element som inte Hart et al’s strategi för service recovery gör, vilket 
således visar på den nyans service recovery-strategier kan ha. Ytterligare anledning varför 
denna strategi lyfts fram är på grund av att de framhåller både att ge kunden en ursäkt samt att 
visa empati till kunden som avgörande faktorer, vilket är något som inte innefattas i Hart et 
al´s. (1990) modell. Övergripande förefaller det att denna strategi avser att företaget ska ha 
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kunden i fokus och försöka genereras en förståelse för kunden, be om ursäkt till kunden samt 
att visa på en vilja att kompensera denne. Däremot anses Bell och Zemkes (1987) strategi 
tillgodose en alltför förenklad bild av verkligheten och hur företag kan arbeta service 
recovery, varför den inte anses relevant att utgå från för att kunna besvara studiens syfte. De 
belyser exempelvis inte faktorer såsom att identifiera kundens problem heller framgår det 
inget tydligt fokus på personalens framträdande roll i processen. För att personalen ska ha 
möjlighet att gå igenom de steg som innefattas i modellen går det att anta att fokus på dem 
således är en förutsättning.  

Element i service recovery-strategierna av både Hart et al. (1990) samt Bell och Zemke 
(1987) som anses vara relevanta för denna studie belyses fortsättningsvis i den mån som de 
anses ligga i linje med att besvara studiens syfte. Delar av deras respektive strategier återfinns 
i den vedertagna modell som denna studie har som utgångspunkt. 

3.3.2!Service!recovery!\!Sociala!medier!!
Återigen anses det vara väsentligt att lyfta fram vad som i inledningskapitlet har konstaterats 
av Fan och Niu (2016, s. 1015). De menar nämligen att på grund av att användandet av 
sociala medier är i ett någorlunda begynnande skede är det tämligen oklart om de faktorer 
som är kritiska för att service recovery ska vara framgångsrikt i traditionella kanaler spelar 
samma roll när de används i sociala medier. Detta är ett resonemang som styrker denna 
studies aktualitet att identifiera hur processen att arbeta med service recovery via sociala 
medier ser ut i olika företag.  

Balaji et al. (2015, s. 649) belyser att företag behöver ny kompetens för att på ett effektivt sätt 
kunna hantera klagomål på sociala medier. De rekommenderar att företag som ett första steg 
bör avsätta finansiella och mänskliga resurser för att kunna övervaka och identifiera 
kundklagomål. Företag måste således ha ett effektivt system för att kunna identifiera och i sin 
tur kunna svara på kundens klagomål på sociala medier (Balaji et al., 2015, s. 650). Vidare 
menar de att företag kan utforma team som jobbar med sociala medier för att svara på 
klagomål samt erbjuda kundservice via sociala medier. Vidare menar Balaji et al. (2015, s. 
650) att företag bör visa uppskattning gentemot kunden som framför klagomålet på sociala 
medier samt uppmuntra denne att direkt interagera med företaget.  
 
I enlighet med Balaji et al. (2015, s. 650) som belyser att företag kan erbjuda kundservice via 
sociala medier menar även Grégoire et al. (2015, s. 179) att detta är en förutsättning för att de 
ska kunna svara så snabbt som möjligt, och därigenom förhindra att det uppstår missnöje med 
utförandet av service recovery på sociala medier. Fortsättningsvis lyfter Grégoire et al. (2015, 
s. 179) fram i sin studie att en förutsättning för att kunna ge kundservice på sociala medier är 
att ha personal som inte bara är bekanta med sociala media-kulturen, utan även med 
kommunikationens normer. De menar att meddelanden kan innehålla ett visst vokabulär och 
ett flertal av varierande typer av kommunikationsformer, såsom informalitet, ironi och humor, 
vilket personalen följaktligen måste ha kunskap gällande.  

Det som redan har konstaterats är vad Dekay (2012, s. 295) poängterar gällande att 
konversationen mellan företag och kunder på sociala medier kan ses av miljoner av befintliga 
samt potentiella kunder världen över. Han hävdar han att en censurering av ofördelaktiga 
kommentarer, däribland klagomål, samt en vägran att svara på publikt negativ feedback inte 
främjar inte för en konversation. Enligt Dekay (2012, s. 290–291) bidrar lämpliga svar till att 
försäkra kunden att denne blir hörd samt att klagomålet tas på allvar. Han menar därför att 
ofördelaktiga kommentarer inte får ignoreras, då det visar tydligt på ett bristande intresse från 
företagens sida. Fortsättningsvis belyser Dekay (2012, s. 295) att det tyvärr verkar som att 
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stora företag inte har tagit sig an strategier som transformerar negativa kommentarer till 
användbara möjligheter för kommunikation.  

Vad som har kunnat påvisas som inte eftersträvansvärt på sociala medier är vad Einwiller och 
Steilen (2015, s. 202) poängterar gällande att kunder inte uppskattar när företag frågar om 
ytterligare information vid framförandet av klagomål. Trots att det emellanåt kan vara 
nödvändigt från företagens sida kan detta vara orsaken till frustration hos kunden, menar de. 
Ytterligare en aspekt som diskuteras av Einwiller och Steilen (2015, s. 202) är att något som 
inte värderas högt av kunden på sociala medier är när företag vill ge en förklaring till denne. 
De menar nämligen att kunden varken bryr sig om förklaringar eller att informeras om hur 
företaget förstår dennes oturliga situation.   

Kietzmann et al. (2011, s. 242) menar att trots att sociala medier är väldigt kraftfullt med 
avseende på bland annat hur snabbt ett klagomål kan spridas, är det många chefer som är 
antingen ovilliga eller oförmögna att utveckla strategier samt att fördela resurser för att på ett 
effektivt sätt kunna engagera sig med sociala medier.  

3.4!Ramverk!för!Service!recovery!
!
I studiens inledande avsnitt samt i detta har ett flertal service recovery-strategier presenterats 
varav en av dem är Miller et al’s. (2000) ramverk för service recovery. Detta ramverk ämnar 
vara utgångspunkt för denna studie och därmed kommer en mer ingående redogörelse göras 
för de delar av ramverket som anses vara väsentliga för denna studies syfte.  

Miller et al’s. (2000) ramverk för service recovery inbegriper några av de element som både 
Hart et al. (1990) samt Bell och Zemke (1987) belyser i sina respektive service recovery-
strategier. Däremot har ramverket ytterligare faktorer som anses kunna bidra med en djupare 
konceptuell bild över hur företag kan arbeta med service recovery och är således relevanta för 
att kunna besvara studiens syfte. Fan och Niu (2016, s. 1015) menar att detta ramverk har 
visat sig vara effektivt att använda sig av vid hantering av kundklagomål via traditionella 
kanaler. Emellertid poängterar de att hur kunder klagar och hur företag hanterar dessa 
klagomål drastiskt har ändrats på grund av sociala medier (Fan & Niu, 2016, s. 1015), vilket 
innebär att detta ramverk kommer att användas som utgångspunkt men med en komplettering 
av ytterligare forskning inom service recovery som har gjorts inom ramen för sociala medier. 
Anledningen är för att ramverket först ska kunna användas för att strukturera service 
recovery-situationen, för att därefter tas in i den nya sociala medie-kontexten. Detta för att 
vidare kunna ge företag vägledning i hur service recovery kan se ut i sociala medier.  

Sålunda har Miller et al. (2000, s. 388) konstruerat ett sammanfattande ramverk över 
identifierade nyckelfaktorer som associeras med service recovery (figur 1). Det finns ett antal 
beståndsdelar som utgör modellen vilka bland annat är; olika faser i processen för service 
recovery, instrument för att mäta effekter av strategierna, olika typer av service recovery-
aktiviteter, kritiska element som lett till framgångsrik och icke framgångsrik recovery samt 
själva leveransen av service recovery (Miller et al., 2000). De beståndsdelar som denna studie 
ämnar fokusera på är de tre olika faserna för recovery, olika typer av service recovery-
aktiviteter i dessa faser och slutligen leveransen av service recovery.  
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Figur 1. Ramverk för service recovery 
Källa: Miller et al. (2000, s. 388) 
 
Som kan utläsas i Miller et al´s. ramverk (figur 1) menar Schweikhart et al. (1993, refererad i 
Miller et al., 2000, s. 389) att service recovery sker vid tre olika knutpunkter, vilka är innan 
ett servicemisslyckande sker, under tiden som servicemisslyckandet sker samt någon tid efter 
att kunden uttryckt sitt missnöje. Miller et al. (2000, s. 389) har i ramverket (figur 1) 
modifierat faserna något och förankrat dessa i en tidslinje för att göra det överskådligt för 
företaget i fråga. Service recovery består sammantaget av tre olika faser; den första fasen 
(Pre-recovery phase), den andra fasen (Immediate recovery phase) samt den sista fasen 
(Follow-up recovery phase).  
 
Fokus för denna studie ligger i huvudsak på den andra fasen varvid teorier kring de element 
som ingår i den fasen kommer att presenteras mer djupgående. Som kan utläsas i ramverket 
ovan (figur 1) börjar den andra fasen när företaget är medveten om att ett servicemisslyckande 
har skett, vilket går i linje med studiens syfte och dess avgränsning som är att undersöka 
service recovery-situationen från det att kunden framför sitt klagomål till företaget fram tills 
dess att denne tillgodoses en lösning på problemet. Först i den situation då kunden framför ett 
klagomål till företaget anses de nämligen vara medveten om att ett servicemisslyckande har 
inträffat.  
 
Trots att fokus i denna studie ligger på den andra fasen kommer även den första fasen i korta 
drag att presenteras, då en strävan finns att bistå med en förståelse för vad som påverkar de 
förväntningar kunden har på ett företags service recovery. Därmed även generera en ökad 
förståelse för hela service recovery-processen då det kan tänkas att de olika faserna inte kan 
verka självständigt utan är beroende av och påverkar varandra. Den tredje fasen påbörjas efter 
att kunden tillhandahållits en rättvis lösning på problemet och Miller et al. (2000, s. 389–390) 
menar vidare att denna fas eventuellt inte behöver vara aktuell förutsatt att företaget har 
hanterat den andra fasen på ett framgångsrikt sätt. En redogörelse för den tredje fasen 
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kommer endast att kort göras då det inte ligger i denna studies syfte att undersöka hur företag 
följer upp hanteringen av klagomål på Facebook.  
 
I den högra delen av modellen kan det utläsas effekter av service recovery (figur 1). Miller et 
al. (2000, s. 388–389) menar att vad som vanligtvis brukar vara ett mått på hur framgångsrikt 
genomförandet av en tjänst har varit är just kundnöjdhet, lojalitet samt bibehållande av 
kunder. Denna studie syftar inte heller till att undersöka effekter av service recovery och 
således kommer ingen vidare presentation av denna del göras för denna studie. 

!
3.4.1!Första!fasen!i!ramverket!!
Den första fasen påbörjas när ett servicemisslyckande har skett och varar fram till att företaget 
blir uppmärksam på servicemisslyckandet och under denna fas bygger kunden upp 
förväntningar på service recovery (Miller et al., 2000, s. 389). 
 
Miller et al. (2000, s. 389) menar att det finns ett antal faktorer som föreligger innan service 
recovery som kan ha en inverkan på kundens attityder och sannolikheten för upprepad 
patronage (figur 1). Dessa faktorer är; kundlojalitet, servicekvalitet, allvarlighetsgraden av ett 
servicemisslyckande samt servicegaranti. Samtliga faktorer leder till olika förväntningar på 
service recovery. Miller et al. (2000, s. 389) belyser vidare att det är som företag viktigt att 
förstå vad som kan tänkas leda till olika förväntningar hos kunden för att sedan kunna designa 
processen för service recovery på ett passande sätt. 
  
Kelley och Davis (1994, s. 54–55) menar att hur lojal kunden är till företaget påverkar de 
förväntningar kunden har på företagets service recovery. De poängterar att kunder som är 
lojala har högre förväntningar vid ett servicemisslyckande och det verkar som att ju högre 
förväntningar desto svårare är det för företaget att återhämta sig efter ett misslyckande. Vidare 
belyser Kelley och Davis (1994, s. 58) att vad som också bidrar till högre förväntningar på 
service recovery är om kunden tidigare har upplevt hög tjänstekvalitet. Fortsättningsvis kan 
allvarlighetsgraden, det vill säga hur allvarligt misslyckandet är, även eventuellt också öka 
kundens förväntningar på service recovery (Bitner et al., 1990). Allvarlighetsgraden är en 
kontextuell faktor och spelar en viktig roll i arbetet med förväntningar på service recovery 
(Hess et al., 2003, s. 128) och kan påverka effekten på service recovery-insatserna som 
företaget gör (Chuang et al., 2012 refererad i Fan & Niu, 2016, s. 1017). Fan och Niu (2016, 
s. 1032) poängterar att för samma typ av servicemisslyckande kan kunder ha olika värderingar 
om misslyckandets omfattning. De hävdar vidare att ett företag kan ge mer standardiserade 
svar vid ett mindre allvarligt servicemisslyckande och mer skräddarsydda svar i realtid vid ett 
mer allvarligt. Det sista elementet i första fasen refererar till servicegaranti, vilket också har 
en inverkan på de förväntningar kunden har på ett företags service recovery-aktiviteter. 
Servicegaranti handlar om att kunden förväntar sig att ett företag ska leva upp till något som 
de lovat när ett specifikt servicemisslyckande sker (Hart, 1988; Halstead et al., 1993 refererad 
i Miller et al., 2000, s. 389). En sådan garanti som ett företag går ut med kan därmed också 
öka kundens förväntningar på service recovery (Miller et al., 2000 s. 389). 
 
Samtliga faktorer som föreligger innan service recovery anses för denna studie vara viktiga att 
belysa då det bistår med en övergripande bild av vad som kan påverka vilka förväntningar 
kunden har på ett företags service recovery-aktiviteter. Detta ger också en indikation att 
kunder kan ha olika förväntningar på hur de önskar att företag hanterar deras klagomål som 
de framför via sociala medier, vilket företag bör ha i åtanke och skapa en medvetenhet kring 
när de designar sin service recovery-processer.  
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3.4.2!Andra!fasen!i!ramverket!
Den andra fasen påbörjas när ett företag blir uppmärksam på ett servicemisslyckande genom 
ett klagomål och varar till det att företaget har tillhandahållit kunden en rättvis lösning (Miller 
et al., 2000, s. 389). Enligt Miller et al. (2000, s. 390) är det fyra element som influerar 
service recovery i denna fas, vilka är två typer av aktiviteter samt två typer av faktorer.  
 
Aktiviteterna som företag åtar sig delas i sin tur upp i två olika former; psykologiska 
aktiviteter (psychological) samt konkreta aktiviteter (tangible) (Schweikhart et al., 1993, 
refererad i Miller et al., 2000, s. 390). Faktorerna å andra sidan, utgör själva leveransen av 
service recovery och dessa är; frontpersonalens empowerment (frontline empowerment) samt 
snabbheten i leveransen (speed of recovery) (Miller et al., 2000, s. 390). Inledningsvis görs en 
djupgående redogörelse för dessa aktiviteter, därefter de två faktorer som ingår i denna andra 
fas i ramverket. 
 
3.5!Service!recovery\aktiviteter!!
 
Psykologiska aktiviteter 
De psykologiska service recovery-aktiviteterna syftar till att försöka förbättra situationen efter 
ett servicemisslyckande genom att visa omsorg för kunden och detta kan göras dels genom att 
be om ursäkt dels genom att visa empati (Bell & Ridge, 1992; Zemke, 1994 refererad i Miller 
et al., 2000, s. 390).  
 
Efter att ett servicemisslyckande skett är det viktigt av många anledningar att tillgodose 
kunden med en ursäkt (Boshoff & Leong, 1997, s. 42). Om företag snabbt ber kunden om 
ursäkt kan det minska kundens oro samt att det förmedlar till kunden att de tar hand om 
problemet. Boshoff och Leong (1997, s. 42) menar vidare att en ursäkt också kan minska 
risken att kunden efter ett servicemisslyckande sprider negativ word of mouth. I linje med 
detta menar även Davidow (2003, s. 241) att en ursäkt ska ges om klagomålet anses vara 
befogat. Roschk och Kaiser (2013, s. 305) poängterar fortsättningsvis att en ursäkt bör vara ett 
centralt alternativ för service recovery, särskilt när servicemisslyckandet involverat någon 
form av social förlust för kunden, vilket kan vara väntetid eller kränkning. 
  
Det har identifierats att aspekten gällande att företag bör tillgodose kunden med en ursäkt 
efter ett servicemisslyckande förhåller sig tämligen annorlunda när det kommer till sociala 
medier. Einwiller och Steilen (2015, s. 202) menar nämligen att tillgodose kunden med en 
ursäkt inte är en effektiv strategi i sociala medier då de anser att detta är något som kunden 
förväntar sig i service recovery-situationen. Däremot konstaterar de att när kunden istället får 
ett tack i samband med framfört klagomål kan det uppfattas som positivt överraskande. 
 
Det andra tillvägagångssättet som ett företag kan åta sig efter ett servicemisslyckande är att 
visa empati å kundens vägnar. Enligt Roschk och Kaiser (2013, s. 293) är empati en del av en 
ursäkt. Empati innebär bland annat att visa på värme gentemot kunden eller en förståelse för 
problemet (Fehr & Gelfand, 2010, s. 38). Mer specifikt är empati en persons förmåga att 
mentalt sätta sig in i den andres situation (Thoits, 1989, s. 328). Roschk och Kaiser (2013, s. 
305) menar att det är som företag viktigt att visa empati eftersom en klagande kund vill bli 
bemött och behandlad av människor och inte av maskiner. De belyser vidare att en ursäkt i 
sig, som förmedlas utan empati, inte medför någon psykologisk fördel för den klagande 
kunden och resulterar nödvändigtvis inte i högre kundnöjdhet (Roschk & Kaiser, 2013, s. 
303).  
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Konkreta aktiviteter 
Till skillnad från de psykologiska aktiviteterna, innefattar de konkreta service recovery-
aktiviteterna kompensation för kundens verkliga och upplevda skador efter ett 
servicemisslyckande (Bell & Ridge, 1992; Zemke, 1994 refererad i Miller et al., 2000, s. 
390). Den primära avsikten med dessa kompensationer är att förse kunden med en rättvis 
upprättelse för de kostnader samt besvär som ett servicemisslyckande orsakat (Miller et al., 
2000, s. 390). Den andra avsikten kan vara att förse kunden med en värdehöjande gottgörelse 
(Bell & Ridge, 1992; Clark et al., 1992; Zemke, 1994; Hoffman et al., 1995 refererad i Miller 
et al., 2000, s. 390) där kunden får mer än enbart en rättvis kompensation.  
 
Davidow (2003, s. 239) menar att företag tenderar att tänka mer i monetära termer när det 
talas om kompensation. Vad kunden tycker är rättvist kan däremot vara skilt från vad 
företagen anser är en rättvis kompensation. Därmed menar Davidow (2003, s. 239) att det är 
viktigt att företag undersöker vad kunden förväntar sig för typ av kompensation när ett 
servicemisslyckande har skett. Han anser fortsättningsvis att det är relevant att poängtera att 
som kund bli försedd med en kompensation inte alltid är det främsta som denne önskar 
(Davidow, 2003, s. 239).      
  
Avseende sociala medier så poängterar Einwiller och Steilen (2015, s. 202) att ett centralt 
element är just den typ av kompensation, ersättning eller återbetalning kunden får. De menar 
att det sällan är full ekonomisk eller materiell kompensation som anammas av företag på 
sociala medier. Istället sker den ofta i form av en korrekt handling, vilket exempelvis kan 
innefatta att tacka kunden för att denne framfört sitt klagomål. De poängterar att detta tack i 
sin tur kan höja kundnöjdheten. Vidare anser Balaji et al. (2016, s. 538) att företag på sociala 
medier bör erkänna servicemislyckandet och därefter erbjuda en kompensation publikt. Denna 
publika kompensation visar på ett engagemang från företagens sida gällande att kunderna 
kommer att bli rättvist behandlade i framtiden och detta är av vikt med hänseende på att andra 
kunder kan observera denna publika kompensation (Balaji et al., 2016, s. 538). De menar att 
detta blir ett bevis för kunderna på att företaget har åtgärdat servicemisslyckandet samt en 
försäkran om att de kan bli kompenserade om liknande servicemisslyckande skulle ske i 
framtiden.  
 
3.6!Leverans!av!service!recovery!
 
Utöver de två aktiviteter som ovan redogjorts för är det som tidigare nämnt även två faktorer 
som utgör företagets leverans av service recovery i den andra fasen, vilka är frontpersonalens 
empowerment samt snabbheten i leveransen. 
 
Frontpersonalens empowerment  
Frontpersonalen har en avgörande roll under service recovery-processen (Boshoff & Allen, 
2000, s. 64). Detta med anledning av att de är nära kunden och ofta de första att bli medvetna 
om kundens problem och dennes förväntningar, vilket innebär att de därför är i den optimala 
positionen att avgöra vilka åtgärder som krävs (Boshoff & Allen, 2000, s.67). För att ett 
företag ska ha möjlighet att återhämta sig efter ett servicemisslyckande måste troligen 
frontpersonalen kunna identifiera och lösa kundens problem, vilket innebär att de ibland 
måste förbise företags regler och procedurer för att kunna ta egna beslut (Hart et al., 1990, s. 
150).  
 
Bitner et al. (1994, s. 81) undersökte olika faktorer som influerar kundnöjdhet när ett 
servicemisslyckande sker och kom fram till att en stor andel (42, 9 procent) var missnöjda på 
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grund av personalens oförmåga att hantera servicemisslyckandet. De konkluderade att det inte 
är det initiala servicemisslyckandet som orsakar missnöje utan snarare personalens bristande 
förmåga att hantera det på ett passande sätt vilket kan påverka hur företag rekryterar och 
utbildar sin personal (Bitner et al., 1994 refererad i Hocutt & Stone, 1998, s. 118).  
 
Hart et al. (1990, s. 154) menar att företag måste utbilda den personal som interagerar med 
kunden och sedan ge dem empowerment. Att utbilda personalen kan innefatta att tillgodose 
dem med de kommunikationsfärdigheter, kreativt tänkande som behövs för att kunna hantera 
en frustrerad kund, samt en möjlighet att kunna själva ta egna beslut och utveckla en 
medvetenhet kring kundens behov (Hart et al., 1990, s. 154). Vidare menar Hart et al. (1990, 
s. 154) att ge anställda empowerment å andra sidan innebär att ge personalen befogenheter, 
ansvar och motivation för att kunna identifiera, bry sig om samt ta hand om kundens behov. I 
linje med detta belyser Lawler et al. (1992, refererad i Bowen & Lawler, 1995) att 
empowerment föreligger när företag implementerar metoder som distribuerar makt, kunskap, 
information samt belöning genom hela organisationen. Hocutt och Stone (1998, s. 118) 
beskriver att personalens oförmåga att hantera situationer då ett servicemisslyckande skett 
bland kan annat kan bero på bristande empowerment.  
 
Bowen och Lawler (1995) belyser en problematik kring empowerment och menar att 
implementation av empowerment många gånger misslyckas för att företag tenderar att 
fokusera på att ge personalen makt utan att samtidigt distribuera information, kunskap och 
belöning till dem. Vidare menar de att resultatet av detta blir att frontpersonalen har makt att 
göra vad som krävs för att göra kunden nöjd men inte den kunskap som krävs för att agera.  
 
Avseende empowerment på sociala medier belyser Einwiller och Steilen (2015, s. 201) att de 
som är ansvariga för hanteringen av klagomål på sociala medier relativt ofta inte har 
empowerment för att hantera dessa klagomål, och överför därför istället klagomålet till en 
annan enhet eller anställd. De poängterar att endast om denna överföring av klagomål görs på 
ett aktivt sätt och att det hamnar hos rätt medarbetare eller avdelning som kan hantera 
problemet, så kan kundnöjdheten öka. I motsatt till detta menar Fan och Niu (2016, s. 1024–
1025) att det är kritiskt för de anställda som arbetar med service recovery i sociala medier att 
direkt ta sig an problemet istället för att enbart förse kunderna med mer information om vart 
de kan vända sig för att få problemet löst.  
 
Snabbheten i leveransen  
Hart et al. (1990, s. 153) beskriver att om företaget i fråga lyckas lösa det problem som 
kunden upplever efter ett servicemisslyckande med snabbhet är chansen större att det leder till 
en framgångsrik lösning. De menar vidare att det optimala är att företaget identifierar och 
löser problemet innan kunden har blivit uppmärksam på att ett servicemisslyckande har skett. 
Fortsättningsvis poängterar Broadbridge och Marshall (1995, s. 16) att ju snabbare ett 
klagomål löses, desto större är chansen att kunden blir nöjd.  
 
Davidow (2003, s. 234) redogör för att kunder verkar ha en specifik uppfattning om vad som 
är en rimlig väntetid för ett svar på ett klagomål. Han menar att det är nödvändigt att företag 
kommer överens med kunden om en tidsram och sedan förhåller sig till denna. Davidow 
(2003, s. 234) belyser däremot att ett för snabbt svar kan ge intryck av att företaget inte 
ägnade så mycket tid åt att undersöka problemet noga, och detta kan potentiellt resultera i att 
kunden blir mer frustrerad. Davidow (2003, s. 234) menar däremot att tiden som denna 
process torde ta kan variera beroende på vart detta klagomål förs fram.  
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Två olika ståndpunkter avseende tidsaspekten och snabbheten i leveransen på sociala medier 
har kunnat identifieras. Enligt Balaji et al. (2016, s. 538) spelar snabbheten på sociala medier 
en viktig roll med hänsyn till att klagomålen kan ses av många andra kunder. Einwiller och 
Steilen (2015, s. 202) menar däremot att hur snabbt ett svar ges från företaget på sociala 
medier är en ineffektiv faktor. Att ge ett snabbt svar på ett klagomål på sociala medier är 
alltså inte den avgörande faktorn. De poängterar att ett svar som löser kundens problem är 
mer produktivt än en förhastad respons då den eventuellt i slutändan endast leder till att 
kunden fortsätter att vara frustrerad.  
 
Fan och Niu (2016, s. 1017) fann i sin studie liknande resultat gällande att snabbheten på 
sociala medier inte bör vara av högsta prioritet hos chefer som handskas med service recovery 
på sociala medier, utan att de istället bör fokusera på att dels ge information till kunderna 
samt förbättra de anställdas förutsättningar för att hantera klagomålet (Fan & Niu, 2016, s. 
1031–1032). Däremot påvisades det att ett långsamt svar påverkade kundnöjdheten negativt i 
samband med service recovery-processen om det skedde i samband med ett allvarligare 
servicemisslyckande (Fan & Niu, 2016, s. 1032). Således menar de att det är viktigt att de 
anställda som hanterar klagomål på sociala medier är utrustade med kunskap och erfarenheter 
för att kunna utvärdera allvarlighetsgraden. 
 
I och med att snabbheten på leveransen verkar spela in på varierande sätt i olika sammanhang 
är denna av vikt att belysa då det kan påverka hur denna faktor bör tas i beaktning vid företags 
hantering av klagomål på sociala medier.  
 

3.7!Tredje!fasen!i!ramverket!
!
Den tredje fasen menar Miller et al. (2000) avser uppföljning av företagets hantering av ett 
klagomål. Denna fas börjar efter att kunden har mottagit en rättvis lösning, däremot redogör 
de för att denna fas inte alltid är nödvändig beroende på dels hur väl företaget lyckats med att 
tillfredsställa kunden i den andra fasen, dels beroende på faktorer som hur allvarligt 
servicemisslyckandet varit. 

Syftet med denna studie är som tidigare belyses att undersöka vilka service recovery-
strategier företag inom olika branscher använder gällande själva hanteringen av klagomål på 
Facebook från det att de blivit medvetna om kundens problem fram till dess att kunden 
erhållits en rättvis lösning, varför denna fas inte anses vara relevant att vidare redogöra för. 
Däremot visar den på processen efter de aktiviteter som denna studie berör och således kan 
den bland annat indikera på vad som skulle kunna vara förslag till vidare forskning.  

3.8!Ramverkets!aktualitet!
!
Det finns ett antal anledningar varför specifikt Millers et al’s. (2000) ramverk för service 
recovery har valts som utgångspunkt i denna studie, och inte någon av de övriga service 
recovery-strategierna som har presenterats och redogjorts för. Miller et al’s. (2000) ramverk 
ger en övergripande bild över de element som kan ingå i service recovery och bidrar med en 
förståelse för att det handlar om en process där samtliga tre faser måste tas i beaktning. 
Ramverket anses kunna förse företag med en lättöverskådlig bild över hur service recovery-
processen kan se ut. Genom att dela upp service recovery i olika faser blir den mer tillämpbar 
för företag att nyttja i sin verksamhet genom att bland annat bistå med en förståelse för hur de 
olika faserna samverkar och påverkar varandra. 
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Vidare anses detta ramverk lämplig att utgå från i denna studie då den möjliggör för att 
modifiera de faktorer och element som ingår i den. I och med att den inbegriper hela 
processen för service recovery ges utrymme att välja en av faserna för potentiell fördjupning.  
Fortsättningsvis är detta ett vedertaget ramverk för service recovery som har använts i olika 
studier och sammanhang vilket antyder på dess aktualitet samt förmåga till variation i dess 
användningsområde. Detta visar på möjligheten att kunna överföra denna i en ny kontext med 
viss modifikation.  

Miller et al´s. (2000) ramverk anses även relevant för denna studie då den går väl i linje med 
den S-D Logic som studien anammar. Detta i och med att Miller et al. (2000) inte lägger 
någon vikt vid att argumentera för att ramverket endast går att applicera för en viss kontext 
eller typ av företag. Ramverket kan därmed anses vara tillämpbart på samtliga typer av 
företag vilket även går i linje med att företagen som valts ut som studieobjekt för denna studie 
verkar inom olika branscher och är därmed både tjänst- samt produktföretag. Vidare anses det 
därmed kunna anpassas till det resonemang gällande att företag förser kunden med ett 
värdeerbjudande med mer eller mindre produkt- samt tjänsteinslag som denne inte varit nöjd 
med.  

3.9!Sammanfattande!modell!
!
Framtagen teori i detta avsnitt konceptualiseras nedan i en modell (figur 2). Detta för att 
tydliggöra de faktorer som anses vara relevanta att belysa för att besvara studiens syfte som är 
att identifiera hur processen att arbeta med service recovery via sociala medier ser ut i olika 
företag. Detta även för att tydliggöra hur dessa faktorer kan relateras till varandra och verka 
tillsammans.  

 
Figur 2. Modell för service recovery på sociala medier  
 
Denna modell (figur 2) synliggör i en förenklad tidslinje de mest relevanta faktorer i företags 
hantering av klagomål på sociala medier. Modellen illustrerar således hur företag kan arbeta 
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med service recovery via sociala medier. Däremot är det viktigt att belysa att detta är en 
förenkling av processen och i verkligheten är denna en iterativ process där faktorerna till viss 
del flyter samman och berörs vid olika tidpunkter beroende på kontext och vilket typ av 
klagomål det avser. De vågräta pilarna i modellen illustrerar flödets riktning i service 
recovery-processen. 
 
I modellens övre högra hörn illustreras denna process för service recovery på sociala medier 
som en del av företagets övergripande kommunikationsstrategi. Detta eftersom forskare 
menar att service recovery bör vara en del av företagets övergripande strategi (Hart et al., 
1990, s. 156) samt att det är vitalt att främja för en service recovery-kultur som genomsyrar 
hela organisationen (Gonzalez et al., 2010, s. 224). Det sker ständigt en interaktion mellan 
företagets service recovery-process och den övergripande kommunikationsstrategin då dessa 
två påverkar varandra och verkar i samspel. Detta illustreras vidare av de två pilar som visar 
flödet av påverkan fram och tillbaka. Om synen på klagomål skulle ändras inom 
organisationen kommer detta troligen påverka hur företaget utformar sin övergripande 
kommunikationsstrategi, vilket i sin tur resulterar i att service recovery-processen bör 
modifieras. Dessa två måste således gå i linje med varandra och kan inte ses som två skilda 
processer inom företaget. 
 
Fortsättningsvis genomsyras modellen genomgående av den offentliga karaktär som sociala 
medie-kontexten innebär och detta påverkar således samtliga faktorer i modellen. Denna 
faktor illustreras i rektangeln Offentlighet. Alla de handlingar som ett företag gör i arbetet 
med service recovery via sociala medier sker i offentlighetens ljus och kan därmed observeras 
av en stor publik bestående av såväl kunder som andra företag (Einwiller & Steilen, 2015, s. 
196). Detta innebär att både lyckad och mindre lyckad service recovery kan observeras av 
många intressenter.  
 
Service recovery-processen inleds med att ett servicemisslyckande inträffar och som Hart et 
al. (1990, s. 148) belyser är dessa oundvikliga. Som illustreras i den första rektangeln i 
modellen (figur 2) innebär detta att kunden inte har fått det värdeerbjudande av företaget som 
denne förväntat sig.  
 
Nästa steg i processen är att kunden framför ett klagomål till företaget via sociala medier, som 
därmed gör företaget medveten om att det finns ett missnöje hos kunden. I modellen (figur 2) 
illustreras detta genom att klagomålet framförs via Facebook. I samband med att klagomålet 
framförs gör företaget en bedömning av klagomålet genom att bland annat analysera; vad 
problemet innefattar (Hart et al., 1990, s. 151), om klagomålet anses vara legitimt, 
klagomålets dignitet samt vilken typ av kund som har framfört det (Singh, 1990, s. 80–81). 
Beroende på vilken typ av kund det är som klagar så varierar dennes intentioner, vilket kan 
tänkas påverka hur företaget bemöter kunden. Företaget bör även göra en bedömning i vad 
klagomålet avser för att därefter besluta vilka åtgärder som ska vidtas och hur hanteringen 
därmed ska gå till.  
 
Vidare utgörs företagets hanteringen av klagomålet av de fyra element som inbegrips i Miller 
et al’s. (2000) ramverk. Dessa element är psykologiska och konkreta aktiviteter, samt 
faktorerna snabbheten på leveransen samt empowerment (Schweikhart et al., 1993, refererad i 
Miller et al., 2000, s. 390; Miller et al. 2000, s. 388). Företaget bör således göra en bedömning 
gällande vilka service recovery-aktiviteter de ska vidta, vilket inbegriper den följd de ska 
tillgodose kunden med i form av bland annat en ursäkt eller monetär kompensation. I detta 
arbete krävs det även att personalen har den empowerment som de behöver för att kunna 
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hantera service recovery på ett effektivt sätt (Hart et al., 1990,) samt för att kunna förse 
kunden med en snabb lösning (Davidow, 2003, s. 234). Dessa åtgärder kombineras sedan för 
att resultera i en rättvis lösning till kund, vilket illustreras i högra delen av modellen (figur 2).  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

+ !
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4.!PRAKTISK!METOD!!
I denna del presenteras det praktiska tillvägagångssätt som ligger till grund för denna studie. 
Inledningsvis presenteras och motiveras det val av undersökningsmetod samt det val av 
företag och respondenter, för att sedan beskriva mer djupgående förfarandet av 
datainsamlingen samt de förberedelser som ligger till grund för den. Därefter ges en 
beskrivning av det tillvägagångssätt för insamling av data samt hur datan har analyserats. 
Slutligen görs en genomgång av de sanningskriterier som denna studie förhåller sig till för att 
säkerställa dess kvalitet samt de etiska aspekter som råder och dess betydelse.  
!
4.1!Val!av!undersökning!
 
Kvalitativa forskningsmetoder sträcker sig från deltagande observationer via intervjuer till 
diskursanalys (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 27) och Bryman (2011, s. 439) menar att 
kvalitativa intervjuer samt observationer troligtvis är de två metoder som är vanligast att 
använda sig av vid kvalitativ forskning. Observation samt fokusgrupp kommer inledningsvis 
att presenteras för att slutligen mynna ut i den forskningsmetod som är tillämpbar på denna 
studie.  
 
Fokusgrupp är en intervjumetod inom kvalitativ forskning som innefattar att involvera ofta 
fler än fyra personer i en gruppdiskussion utifrån ett visst ämnesområde (Bryman, 2011, s. 
446) Enligt Bryman (2011, s. 447) är forskaren intresserad av att se hur individer agerar och 
reagerar på andras åsikter i gruppen samt att åberopa sig en bild av samspelet som äger rum 
mellan individerna. Shiu et al. (2009, s. 175) lyfter fram att målet med fokusgrupper är att 
som forskare generera så mycket information som möjligt om individers åsikter gällande ett 
specifikt ämne. 
  
Vad som kan anses vara en negativ aspekt med fokusgrupper är att det är tidskrävande, då det 
kan vara svårt att urskilja deltagarnas röster och därmed vem som sagt något (Bryman, 2011, 
s. 450). Trost (2010, s. 44) menar vidare att det inte går att förlita sig på att de som deltagit i 
intervjun håller den tystnadsplikt som en intervjuare måste underhålla sig. Med hänsyn till 
den vetskap om att det som sägs eventuellt inte stannar i gruppen kan det tänkas att vissa 
individer håller tillbaka med värdefulla åsikter. I denna studie är avsikten att undersöka 
individuella åsikter och resonemang kring bland annat klagomål och service recovery 
strategier och dessa kan tänkas bli restriktiva om de inte vill dela med sig av information till 
andra. Vidare är inte syftet att undersöka hur individer interagerar med varandra, utan 
ambitionen är att ta del av individuella resonemang genom att ge denne utrymme att fritt 
uttrycka sig, utan att riskera att någon lägger sig i. Dessutom kan det tänkas uppstå 
svårigheter gällande logistiken kring att samla de tänkta intervjupersonerna med 
ledningsposition inom olika branscher i en och samma fokusgrupp, varför fokusgrupp som 
intervjumetod inte är aktuellt för denna studie.  
 
Den andra forskningsmetod som ofta tillämpas vid kvalitativ forskning är deltagande 
observation. Bryman (2011, s. 378) förklarar att vid deltagande observation engagerar sig 
forskaren i en social miljö under en tid för att ta del av interaktioner och samtal som förs 
mellan såväl individerna i gruppen och mellan individerna och fältarbetaren. Shiu et al. (2009, 
s. 310) beskriver att vad som främst karaktäriserar observation är att forskaren måste förlita 
sig på sin förmåga att observera exempel vad människor gör i olika kontexter snarare än att 
faktiskt kommunicera med dem.  
 



+ 37+

Ett eventuellt problem med deltagande observation är att observatören kan påverka de 
individer som blir observerade (Bryman, 2011, s. 442) och kännedomen att bli observerad kan 
således leda till att deltagarna ändrar sitt beteende (Dahmström, 2011, s. 418). Bryman (2011, 
s. 441) menar dessutom att det finns många frågeställningar som inte passar för observationer 
och att det enda sättet att då skaffa sig information om människor är att fråga dem om deras 
åsikter, genom bland annat intervjuer. En deltagande observation hade alltså inneburit att 
möta människor i deras naturliga omgivning och detta anses inte vara nödvändigt för denna 
studie. Detta då den inte ämnar att observera individer i deras dagliga arbete, heller inte att ta 
del av interaktioner eller samspel mellan individer i den miljön under en längre tid. Denna 
studie har ett tydligt fokus där syftet är att undersöka subjektiva uppfattningar och attityder 
gällande de service recovery-strategier som används för att hantera klagomål på Facebook.  
 
För denna studies syfte anses istället intervjuer vara den mest lämpade forskningsmetoden. 
Genom den kvalitativa forskningsintervjun ämnar forskaren att förstå den sociala verkligheten 
utifrån undersökningspersonernas synvinkel och från deras erfarenheter utveckla någon form 
av mening (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17). Intervjuer tillgodoser forskaren, enligt 
Dahmström (2011, s. 418), en möjlighet att få en djupare förståelse för hur enskilda individer 
upplever en specifik situation. Kvalitativa intervjuer är lämpligt då det är nödvändigt att förstå 
vad anledningen är bakom vissa attityder eller specifika beslut som individer tar (Saunders et 
al., 2009, s. 324). Med hänsyn till att denna studie ämnar generera en djupare förståelse kring 
de service recovery-processer företag har för att hantera klagomål, anses kvalitativa intervjuer 
vara lämpligt.  
 
När det kommer till insamling av data med hjälp av intervjuer finns det ett antal 
intervjutekniker att tillgå, vilka är strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade 
intervjuer (Saunders et al., 2009, s. 320). Saunders et al. (2009, s. 320) förklarar att forskaren i 
en strukturerad intervju utgår från en standardiserad och förbestämt intervjumall där frågorna 
ställs i samma ordningsföljd och ofta med förkodade svar. Dessa intervjuer används för att 
samla in kvantitativa data (Saunders et al. 2009, s. 320), vilket innebär att denna teknik inte är 
passande för denna studie på grund av dess kvalitativa art.  
 
Gällande ostrukturerade intervjuer menar Saunders et al. (2009, s. 320) att de är informella 
och forskaren utgår inte från en förbestämd mall av frågor utan enbart har en tydlig bild över 
olika aspekter som intervjupersonerna sedan får prata fritt kring. Vad gäller semi-
strukturerade intervjuer så har forskarna en intervjuguide som innehåller en översikt av 
specifika teman som ska täckas, med förslag på frågor (Kvale, 2007, s. 57). Såväl frågorna 
som ordningen på dem kan variera mellan de olika intervjuerna, vilket också innebär att 
forskaren har möjlighet att komplettera med ytterligare frågor beroende på situationen 
(Saunders et al., 2009, s. 320). Vidare förklarar Saunders et al. (2012, s. 324) att semi-
strukturerade intervjuer tillgodoser forskaren med en möjlighet att be intervjupersonerna att 
vidare förklara vissa fenomen.  
 
Vad gäller denna studies syfte anses semi-strukturerade intervjuer vara det mest 
ändamålsenliga tillvägagångssättet. Detta för att semistrukturerade intervjuer möjliggör att gå 
utanför ramen för intervjuguiden och ställa följdfrågor på plats beroende på vad som i 
situationen anses vara relevant att undersöka djupare. Det ämnesområde som denna studie 
ämnar undersöka, nämligen service recovery-strategier, anses vara tämligen komplext och 
resonemangen kring dem kan tänkas skilja sig åt mellan respondenterna. En möjlighet ämnas 
ges till respondenterna att fritt kunna resonera och belysa fenomen som de finner relevanta 
eller intressanta, vilket således kan åstadkommas genom semi-strukturerade intervjuer.  
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Semi-strukturerade intervjuer möjliggör även att komma in mer på djupet och ställa mer 
personliga frågor gällande bland annat generella attityder kring klagomål och missnöjda 
kunder på sociala medier, vilket är något som de eventuellt inte hade velat dela med sig av i 
exempelvis en fokusgrupp. Svensson och Starrin (1996, s. 64) förklarar vidare att det i 
kvalitativa intervjuer är av stor vikt att uppmuntra respondenterna att uttrycka underliggande 
uppfattningar, attityder och värderingar. Detta är i linje med vad denna studie ämnar 
undersöka och följaktligen är semi-strukturerade intervjuer är ett tillvägagångssätt som 
kommer kunna ge respondenterna utrymme att göra detta. 
   
Svensson och Starrin (1996, s. 66) belyser ett antal aspekter som bör tas i beaktning när det 
kommer till att utföra kvalitativa intervjuer. De förklarar att det under intervjuer bland annat 
kan ske tolknings- och kommunikationssvårigheter på grund av att intervjuaren använder sig 
av främmande ord eller ställer komplicerade frågor med exempelvis dubbla betydelser som 
resulterar i att respondenten inte riktigt vet vad denne ska svara på. För att i denna studie 
undvika tolkningsfel har en strävan varit att reda ut eventuella problem eller oklarheter under 
själva intervjuerna. Saunders et al. (2009, s. 328) menar vidare att en förutsättning för att 
forskaren ska kunna utföra framgångsrika intervjuer är förberedelse. Detta kan tänkas bero på 
de höga krav som ställs på intervjuaren vid kvalitativ forskning, varför en djupgående 
redogörelse för nödvändiga förberedelser inför intervjuerna kommer att göras under rubriken 
4.3 Förberedelse för intervju och intervjuguide. 
 

4.2!Urval!
 
Det finns ett antal olika typer av urval som en studie kan tillämpa, vilka är; icke-
sannolikhetsurval eller sannolikhetsurval (Saunders et al., 2009, s. 213). Saunders et al. (2009, 
s. 213) menar att ett målstyrt urval är en form av ett icke-sannolikhetsurval, med andra ord 
strävas det inte efter att göra ett slumpmässigt urval. Vidare kommer ett sådant urval inte på 
statistiska grunder kunna generaliseras till en hel population, däremot betyder det inte att 
studiens resultat inte kommer kunna generaliseras alls.  
 
Enligt Bryman (2011, s. 350) kan det utöver målstyrt urval även göras ett sannolikhetsurval. 
Ett sannolikhetsurval innebär att samtliga individer har samma chans att bli valda (Bryman & 
Bell, 2011, s. 191) och resultatet av den studien kommer endast kunna generaliseras till den 
populationen (Bryman & Bell, 2011, s. 193). Sannolikhetsurval kan vara obundet 
slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat slumpmässigt urval samt klusterurval i 
olika steg (Bryman & Bell, 2011, s. 193–196). Dessa olika kommer inte att behandlas vidare 
då de inte är relevant för denna studie. Bryman och Bell (2011, s. 452) menar nämligen att vid 
kvalitativa undersökningar råder det ofta ett målstyrt urval. I linje med detta resonemang 
kommer således ett målstyrt urval att tillämpas för denna studie.  
 
Ytterligare ett argument som stödjer valet av ett målstyrt urval är att då denna studie har 
intervjuer som grund så rekommenderas det även av Bryman (2011, s. 434) att anamma ett 
målstyrt urval. Dahmström (2011, s. 418) poängterar vidare att urvalet vid intervjuer inte kan 
ske slumpmässigt utan att deltagarna bör väljas subjektivt. Vidare belyser Bryman och Bell 
(2011, s. 205) att ett sannolikhetsurval ofta innebär svårare förberedelser, och valet kan 
därmed landa på icke-sannolikhetsurval för att forskaren inte har de resurser som krävs. Detta 
går väl i linje med denna studie på grund av dels begränsade resurser dels den tidsram som 
studien verkar inom, varvid det är mer lämpligt att anamma ett målstyrt urval. 
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Då denna studie ämnar besvara problemformuleringen; Hur arbetar företag med service 
recovery via sociala medier? anses det relevant att ha ett målstyrt urval då det ställs vissa krav 
på deltagarna i den önskade populationen för att frågan ska kunna besvaras. Bryman och Bell 
(2011, s. 452) poängterar nämligen att genom ett målstyrt urval kan relevanta deltagare väljas 
i linje med studiens forskningsfråga och därmed resultera i en variation med intressanta 
skillnader, vilket för denna studie är eftersträvansvärt.  
 
Trost (2010, s. 137) resonerar vidare att vid kvalitativa intervjuer så är det mindre intressant 
att ha ett representativt urval och istället sträva efter en variation. Således för denna studie 
möjliggör ett målstyrt urval att kunna välja ut individer med någon form av ledningsposition 
med ansvar över hanteringen av klagomål på företagets Facebooksida. Det är heller inte i 
denna studies syfte att generalisera till en större population eller typ av bransch, utan istället 
få en djupare förståelse kring deras service recovery på Facebook, varvid ett 
sannolikhetsurval inte är passande.  
 
Inom ett målstyrt urval kan det vidare göras tre olika typer av urval; snöbollsurval, kvoturval 
samt bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2011, s. 204). Snöbollsurval kan ses som en form 
av bekvämlighetsurval men innebär att ett fåtal respondenter relevanta för studien kontaktas, 
vilka i sin tur kan hjälpa till att skapa kontakter med ytterligare rekommenderade individer 
(Bryman & Bell, 2011, s. 207). Ett kvoturval innebär däremot att genom ett stickprov av 
respondenter, reflektera en viss population. Exempelvis att inom en viss kategori, exempelvis 
kön eller ålder, visa på deras relativa fördelning (Bryman, 2011, s. 197). Ett kvot- eller 
snöbollsurval anses vara mer passande om forskaren inte riktigt vet i vilken urvalsram som 
gruppen av respondenter kan placeras inom (Bryman & Bell, 2011, s. 496).  
 

4.2.1!Urval!Facebook!
För denna studie har Facebook valts som kanal för att undersöka studiens syfte. Detta med 
anledning av att Facebook anses vara framträdande bland de sociala medier som finns idag 
samt anses det vara ett populärt forum för såväl kunder som företag att verka inom.  
 
Det finns även en övertygelse om att Facebook är ett socialt medium som har en framtidstro 
och därmed antas vara en plattform som företag investerar i som klagomålskanal, vilket i sin 
tur ökar chansen för att dessa företag har utarbetade service recovery-processer som ligger i 
denna studies intresse att undersöka. Detta styrks av vad som tidigare nämnts av Fan och Niu 
(2016, s. 1018) som redogör för att Facebook i allt större omfattning har börjat nyttjas av 
företag som kundservice. Vidare har företag börjat använda Facebook som en kanal för att 
arbeta med service recovery via sociala medier (Fan & Niu, 2016, s. 1015; Balaji et al., 2015, 
s. 649), vilket är ytterligare resonemang som stärker valet av undersökningskontext för denna 
studie.  
 

4.2.2!Urval!bransch!och!respondent+
Inom ramen för ett antal uppsatta kriterier som använts för studiens syfte har ett 
bekvämlighetsurval tillämpats. Dessa kriterier som samtliga respondentföretag måste uppfylla 
är; Facebook som en aktiv kommunikationskanal, företag inom B2C samt företag inom olika 
branscher. 

I och med att ett av kriterierna var att erhålla respondenter inom olika branscher var ett 
bekvämlighetsurval att föredra framför både snöbollsurval och kvoturval. Med ett 
bekvämlighetsurval kan ett försök därmed göras med avsikt att skapa en variation i urvalet, 
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genom att aktivt välja ut respondenter som finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011, s. 
195). En nackdel med bekvämlighetsurval menar Trost (2010, s. 140) är att individer som 
väljs ut har en viss säregenskap och urvalet kommer eventuellt för långt ifrån den alldagliga 
individen. Denna risk är något som har tagits i beaktning då respondenter valts ut baserat på 
en strävan att finna individer med liknande positioner inom företag och ingen värdering har 
därmed lagts vid individens personlighet, tidigare erfarenheter eller någon form av offentlig 
information om denne.  

Anledningen att välja företag inom olika branscher ligger att på så sätt erhålla olika perspektiv 
på de service recovery-strategier som företag har gällande deras hantering av klagomål på 
Facebook och därmed även visa på olika motiv bakom dessa. De branscher som ligger till 
grund för denna studie är; försäkring, bank, dagligvaruhandel, telekommunikation, vård samt 
detaljhandel.  

Valet av branscherna bank, försäkring och vård grundar sig i ett intresse kring dess komplexa 
situation avseende hantering av klagomål i offentliga forum. Det finns en medvetenhet kring 
att företag inom dessa branscher har restriktioner när det kommer till hanteringen av klagomål 
med hänsyn till bland annat personliga uppgifter samt yttrandefriheten. Detta innebär således 
att de inte kan hantera klagomål offentligt på samma sätt som exempelvis ett 
dagligvaruföretag som inte behöver ta hänsyn till detta i samma utsträckning. Vidare har såväl 
bank och försäkring mer tjänsteinslag i sina värdeerbjudande de förser sina kunder med. 
Genom att ha en variation av branscher uppnås en balans mellan företag som har mer fysiska 
inslag och företag som har mer tjänsteinslag, vilket är eftersträvansvärt för denna studies 
syfte. Valet av branscherna dagligvaruhandel, telekommunikation samt detaljhandel grundar 
sig även i ett intresse samt på grund av en medvetenhet att dessa typer av företag har konkreta 
produkter och tjänster och därmed kan det tänkas att klagomålshanteringen på Facebook kan 
te sig annorlunda jämfört med tidigare nämnda branscher. Hanteringen av klagomål för dessa 
kan anses vara mindre problematisk då hantering av personliga uppgifter offentligt 
exempelvis inte är en lika avgörande restriktion.  

Enligt Saunders et al. (2012, s. 283) bör en kvalitativ studie bestå av fem till 25 stycken 
intervjuer vid semistrukturerade intervjuer. Trost (2010, s. 143) rekommenderar å andra sidan 
ett relativt litet antal intervjuer, närmare fem till åtta stycken. Han menar att vid ett stort antal 
intervjuer så kan det insamlade materialet bli svårhanterligt och intressanta detaljer kan lätt 
försummas. Merriam (2014, s 219) menar att intervjuer bör genomföras till insamlad data 
anses vara mättad. Alvehus (2013, s. 69) poängterar vidare att det blir en subjektiv bedömning 
när denna mättnad uppstår. Däremot menar Trost (2010, s. 144) att det är bättre att i förhand 
bestämma ett antal intervjuer som studien kommer att förhålla sig till och sedan efter den sista 
intervjun avgöra om ytterligare behöver läggas till.  

För denna studie valdes åtta respondenter ut på förhand och därmed ligger detta antal 
intervjuer inom spannet för vad bland annat Saunders et al. (2012, s. 283) rekommenderar. På 
samtliga respondenter ställdes det som krav att inom deras befattningsbeskrivning ingå någon 
form har en ledande position i arbetet med företagets hantering av klagomål på Facebook. På 
förhand gjordes bedömningen att det skulle behövas åtta intervjuer för att uppnå mättnad, men 
redan efter sju intervjuer upplevdes det som att en ytterligare intervju inte skulle tillföra något 
mer relativt studiens frågeställning. Med anledning av att den sista intervjun var inbokad så 
gjordes däremot valet att utföra den.  
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4.3!Förberedelse!för!intervju!och!intervjuguide!
 
Förberedelse är vad som tidigare i korthet belyses av vikt för att forskaren ska ha möjlighet att 
utföra framgångsrika intervjuer. Kvaliteten på intervjun vilar ofta på forskarens 
yrkesfärdighet och med hänsyn till den öppenhet som karaktäriserar en intervju ställs höga 
krav på just forskarens förberedelser (Kvale, 2007, s. 34). Enligt Saunders et al. (2009, s. 328) 
måste forskarna vid förberedelser inkludera ett antal områden att ta hänsyn till, vilka är; nivå 
av kunskap, den information som ges respondenterna innan intervjuerna, utveckling av 
intervjuteman samt den plats som intervjuerna ska hållas på. Det är av betydelse för denna 
studie att djupare gå in på varje område vilket är något som nedan avses göra. 

!
4.3.1!Kunskapsnivå!
Gällande kunskapsnivån är det viktigt enligt Saunders et al. (2009, s. 328) att som intervjuare 
ha kunskap om sina respondenter och den organisatoriska kontext där intervjun kommer att ta 
plats. De menar att denna kunskap kommer öka intervjuarens trovärdighet och innebära större 
möjlighet att uppmuntra respondenterna att ge en mer detaljerad bild av ett fenomen eller 
resonemang. Kvale (2007, s. 81) menar också att en det är viktigt att intervjuaren har 
omfattande kunskap om de teman som ligger till grund för intervjun för att på så sätt kunna 
veta vilka aspekter av ett svar som är lämpliga att följa upp och vilka som eventuellt inte är 
det. Svensson och Starrin (1996, s. 60) belyser att med hänsyn att kvalitativa intervjuer ämnar 
identifiera nya företeelser, fenomen och egenskaper är det därmed av vikt att ha kunskap om 
vad som är känt men att samtidigt vara restriktiv med att ha förutbestämda uppfattningar om 
det som ska undersökas. Innan varje intervju har kunskap genererats genom att undersöka dels 
respektive företags Facebooksida för att se vilka typer av kommentarer de får samt hur de 
besvaras på, dels har information på deras officiella hemsidor observerats. Genom att även 
studera de teman som ligger till grund för intervjuguiden har ytterligare kunskap gällande 
dessa genererats.  
 

4.3.2!Information!till!respondenterna!!
Saunders et al. (2009, s. 328) menar att tillförlitligheten kan öka om respondenterna får ta del 
av relevant information innan intervjuerna, vilket kan göras genom att tillgodose dem med en 
lista av intervjuteman. De menar fortsättningsvis att om de fått en möjlighet att förbereda sig 
och fundera kring den information som efterfrågas kan de enkelt samla stödjande eller 
kompletterande information om organisationen om det behövs. Däremot sändes inte någon 
information gällande frågor eller teman ut i förväg. Anledningen till detta grundar sig i att det 
förutsätts att sociala medier och klagomål är ämnesområden som de inte behöver förbereda 
sig på i förhand för att kunna ge uttömmande svar. Det fria och spontana svaret som enbart 
kan ges om respondenterna inte fått möjlighet att förbereda sig ville inte förloras. Detta var 
eftersträvansvärt för att inte ge intervjupersonerna utrymme att ge på förhand bestämda svar 
då de anses riskera att ge en bild långt ifrån verkligheten.  
 
Den första kontakten med intervjupersonerna menar Trost (2007, s. 82) är av stor vikt för att 
intervjuerna överhuvudtaget ska kunna komma till stånd. Mail skickades initialt ut till ett antal 
företag med information gällande syftet för studien och om de skulle kunna tänkas vara 
intresserade att ställa upp i en intervju för att bidra med underlag till studien (appendix 1). 
Trost (2007, s. 82) menar att man bör uppge ungefärlig tid för intervjun vilket gjordes initialt i 
den första kontakten. Förslag på olika datum samt plats för intervjun gavs i en andra kontakt 
efter att de visat intresse för att delta. I anslutning till andra kontakten med intervjupersonerna 
sändes också kompletterande information gällande vad som betraktas vara konfidentiellt samt 



+ 42+

gällande anonymitet och tystnadsplikt (appendix 2). Dessa kommer att vidare belysas under 
de etiska ställningstagandena.  

4.3.3!Intervjuguide!
Någon form av intervjuguide är vanligtvis nödvändig i kvalitativa intervjuer, då det innan 
intervjuerna är viktigt att utforma teman som den ska baseras på (Svensson & Starrin, 1996, s. 
62). Kvale (2007, s. 37) belyser att tematiseringen refererar till formuleringen av 
forskningsfrågor och en teoretisk klargörelse av de teman som ska undersökas. Han menar 
vidare att detta involverar att klargöra syftet med studien samt att utveckla en teoretisk 
förståelse för de fenomen som ska undersökas. Saunders et al. (2012, s. 386) förklarar att 
inspiration till teman kan tillgodoses genom exempelvis litteratur, de teorier som används 
eller erfarenheter av ett speciellt ämne.!
  
Den intervjuguide (appendix 3) som har utformats för denna studie baseras på fem olika 
teman vilka är: sociala medier, synen på klagomål, empowerment samt service-recovery. Att 
visa hur majoriteten av frågorna relaterar till teori ger en indikation av relevansen för varje 
fråga. Då service recovery på sociala medier är ett relativt outforskat område har vissa 
fenomen varit svåra att finna i litteraturen men som det däremot funnits ett intresse att 
undersöka i denna studie. Vad som är viktigt att belysa i linje med detta är att vissa frågor i 
intervjuguiden inte grundar sig i teori, men att dessa har inkluderats för att generera en 
bredare bild över intressanta ämnesområden eller teman. Ordningsföljden på frågorna i 
intervjuguiden var något som lades stor vikt vid för att det skulle uppfattas så logiskt som 
möjligt för respondenterna. Trost (2010, s. 84) menar att hur man inleder intervjun kan vara 
avgörande för hur den kommer att fortskrida och belyser att ett sätt att börja den på är att 
exempelvis be intervjupersonen att fritt berätta något som har koppling till studiens 
ämnesområde. Detta gjordes genom att först be dem berätta vad de arbetar med för att därefter 
fråga vad ett klagomål innebär för dem, vilket var frågor som ansågs vara enkla att svara på 
och därmed ett passande sätt att inleda intervjuerna på.  
 
När ett första utkast av intervjuguiden gjorts bör denna sedan testas (Svensson & Starrin, 
1996, s. 62). Detta gjordes på fem individer för att försäkra att frågorna var enkla att förstå, 
för att undvika ledande frågor, att ordningsföljden var logiskt samt för att få en bild över 
eventuella följdfrågor som kunde vara passande. Innan intervjuerna diskuterades vad som 
skulle vara en rimlig tidsåtgång och detta testades med hjälp av pilotstudien som även 
bekräftade vad som ansågs vara rimligt. Trost (2010, s. 82) menar att intervjun inte bör ta 
alltför lång tid. Genom att intervjuguiden testades bildades en uppfattning om att de skulle 
komma att ta åtminstone 40 minuter, vilket ansågs rimligt för det antal intervjuer som var 
inplanerat. Vad som skulle kunna ifrågasättas avseende kvaliteten på testandet av 
intervjuguiden är att den testades på individer som inte har någon form av ledningsposition 
heller inte på personer som arbetar med sociala medier på något sätt. Däremot är samtliga 
testpersoner dels aktiva användare på Facebook dels har samtliga någon gång varit med om 
ett servicemisslyckande och framfört ett klagomål till företaget i fråga antingen via sociala 
medier eller via andra klagomålskanaler. Därmed anses den återkoppling och förslag till 
förbättringar användbara för att slutligen resultera i en sådan passande intervjuguide som 
möjligt.  
 

4.3.4!Plats!för!intervju!
I förberedelserna inför intervjun måste hänsyn även tas till den plats intervjuerna ämnas 
utföras på, vilket är något som noggrant gjordes. Saunders et al. (2009, s. 329) menar att det 
är av vikt att ta hänsyn till detta av den anledningen att den kan tänkas influera 
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respondenterna och de svar som de ger, varför det är att föredra en plats för intervjuerna där 
intervjupersonerna känner sig trygga och risken för att bli avbruten är låg. Trost (2010, s. 66) 
menar att det är viktigt att man vid analys av material resonerar kring den påverkan platsen 
kan ha haft på trovärdigheten på den data som samlas in. En ambition var att i så stor 
utsträckning som möjligt utföra intervjuerna på respektive intervjupersonens arbetsplats då 
detta anses vara en plats där de känner sig trygga. Detta var däremot inte möjligt för samtliga 
intervjuer och därmed resulterade det i att hälften av intervjuerna hölls via telefon. Det faktum 
att några av intervjuerna hölls via telefon är något som måste tas i beaktning då det kan tänkas 
påverka resultatet. Bryman och Bell (2011, s. 207) förklarar att respondenten kan vara mindre 
benägen att dela med sig av känslig information via telefon. En ytterligare skillnad är att vid 
telefonintervjuer är det omöjligt att se intervjupersonens kroppsspråk eller andra gester eller 
minspel som visar på hur personen reagerar på en viss fråga (Bryman, 2011, s. 432). De 
intervjuer som hölls via telefon, och framför allt den första, ansågs vara något svårare att 
utföra då kroppsspråk och tonläge förbises vilket gjorde att det dels inte var lika enkelt att 
ställa potentiella följdfrågor dels fanns en större risk att av misstag avbryta respondenten då 
andningspauser ibland kunde tolkas som att de var klara. På grund av att skillnaderna däremot 
inte ansågs vara markanta och med tanke på att telefonintervjuer enligt Bryman (2011, s. 433) 
innebär en tidsbesparing ansågs det vara en effektiv metod, trots de svårigheter som de kan 
innebära.  
!
4.4!Utförande!av!intervjuer!
 
Som tidigare nämnts genomfördes totalt åtta intervjuer, vilka varierade tidsmässigt mellan 
40–60 minuter. För att få en tydlig bild över respondenterna och deras befattning, bransch, 
tidsåtgång och om intervjun gjordes på plats eller via telefon, har en tabell utformats 
innehållande denna information (tabell 1). Eftersom några respondenter önskade vara 
anonyma används av etiska skäl fiktiva namn på samtliga. I tabell 1 nedan återfinns dessa 
detaljer kring samtliga intervjuer.  
 
Tabell 1: Intervjuöversikt  
Namn Befattning Bransch Tidsåtgång Plats 

Anna Service Manager Telekommunikation 40 min  Stockholm 

Beatrice  Ansvarig sociala medier  Bank 40 min Telefon 

Camilla Kommunikationschef Vård  55 min Stockholm 

Denice Chef Kundservice Telekommunikation 60 min Stockholm 

Erik Affärschef Bank 45 min Telefon 

Frida Digital Service   Specialist Försäkring 47 min Telefon 

Gustav Team Leader kundservice   Detaljhandel 46 min Telefon 

Helena Kommunikationschef Livsmedel 52 min Umeå 
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Vid genomförandet av intervjuerna ansvarade de två intervjuarna för hälften av frågorna var. 
Detta för att ha ett övergripande ansvar för en del för att på så sätt minska risken att prata i 
munnen på varandra eller att avbryta den som ställde frågorna. Trots (2007, s. 57) belyser 
vikten att som intervjuare ha en förmåga att fråga och lyssna aktivt. Fortsättningsvis menar 
Kvale (2007, s. 55) att en god grund för intervjun är, utöver uppmärksamt lyssnande, även att 
förmå sig visa intresse och respekt för vad som sägs. Under intervjuerna har detta 
kontinuerligt tagits i beaktning genom att sträva efter att bland annat våga vara tyst då 
respondenterna har tagit pauser, istället för att snabbt gå vidare till nästa fråga. Trost (2007, s. 
97) menar vidare att man som intervjuare har en tendens att vara rädd för tystnad och menar 
att tystnad snarare kan vara behagligt för både den som intervjuar samt den intervjuade. Vad 
som även har försökt att uppnås är den flexibilitet som semistrukturerade intervjuer 
inbegriper. Bryman (2011, s. 430) menar att flexibilitet är viktigt när det kommer till 
frågornas ordningsföljd, uppföljning av ett visst svar och när man behöver klara ut oklarheter 
i svaren. Den intervjuguide som använts frångicks i vissa situationer baserat på de svaren som 
gavs för att på så sätt ge respondenten möjlighet att påverka delaspekter av intervjun och med 
en strävan att under intervjun skapa följsamhet.  
 
4.5!Hantering!av!insamlad!data!!
 
Nedan avses beskriva hur den insamlade datan transkriberats samt hur empiri- och 
analysframställningen har gått till. !
 
4.5.1!Transkribering!av!intervjuer!!
För att underlätta en noggrann empiri- och analysframställning transkriberades samtliga 
intervjuer, vilket underlättades genom att spela in samtliga intervjuer. I största möjliga mån 
gjordes transkriberingarna i direkt anslutning till intervjuerna för att minska risken att 
felaktigt återge svaren. Enligt Bryman (2011, s. 428) medföljer ett antal fördelar med att 
transkribera, vilka är bland annat att det gör det enklare att kunna analysera vad individer har 
sagt samt en möjlighet att upprepade gånger gå igenom svaren om det anses nödvändigt. För 
att försäkras om att samtliga aspekter blev behandlade lästes transkriberingar igenom två 
gånger. Efter varje transkribering anonymiseras respondenterna då detta var önskvärt av 
några, detta genom att ändra namn på dels intervjupersonerna dels på företagen. Detta skedde 
genom att varje företag tilldelades en bokstav från A-H beroende på i vilken ordning 
intervjuerna genomfördes. Efter detta erhölls varje respondent ett fiktivt namn, i syfte att 
underlätta framställning av empirin och analys samt för att behålla kravet på anonymitet. !
     

4.5.2!Empiri!\!och!analysframställning!!
Vad beträffar den omfattande mängd datamaterial som ofta genereras i kvalitativa 
undersökningar kan det innebära svårigheter att analysera det insamlade materialet, och till 
skillnad mot kvantitativ dataanalys finns det dessutom inget vedertaget tillvägagångssätt för 
hur en kvalitativ analys bör genomföras (Bryman, 2011, s. 510). Bryman (2011, s. 535) menar 
däremot att det finns ett antal olika angreppssätt som forskare kan använda sig av. 
 
Efter att samtliga intervjuer transkriberats gjordes en identifiering av återkommande teman.  
Trost (2010, s. 154) förklarar en teknik för att få en överblick av det insamlade materialet som 
handlar om att skriva ut intervjuerna och använda sig av överstrykningspennor i ett antal olika 
färger för att klassificera materialet och under tiden anteckna idéer som genereras som sedan 
kan användas till analysen. Detta tillvägagångssätt tillämpades alltså och gjorde att en 
överblick gavs av olika identifierade teman.  
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Empirin följer de teman som inbegrips i intervjuguiden men har modifierats något för att 
bättre lämpa sig för en skriftlig framställning. En anpassning har även gjorts så att dessa 
teman ska följa en logisk ordning i enlighet med den modell (figur 2) för service recovery på 
sociala medier som återfinns som en sammanfattning av den teoretiska referensramen. De 
teman för empirin är således följande; introduktion av respondent, sociala medier, synen på 
klagomål samt service recovery.  
 
Analysen följer därefter de teman som skapats med den modell (figur 2) för service recovery 
på sociala medier som grund men har adderats med teman som efter empiriframställningen 
identifierats vara relevanta för att kunna strukturera service recovery-situationen på sociala 
medier. De identifierade teman är således; sociala medier, synen på klagomål, bemötande, 
kundens känsla, snabbhet, personalens roll samt process för service recovery.  

!
4.6!Forskningsetik!!
Med hänsyn till att denna studie har nära kontakt med individer så kan det tänkas att det är av 
extra stor vikt att ha ett etiskt förhållningssätt. Inom företagsekonomisk forskning är det 
nödvändigt att beakta och förstå de etiska principer som råder och vilken roll som dessa spelar 
för studien (Bryman & Bell, 2011, s. 142). Dessa är viktiga för forskaren att ta hänsyn till då 
det uppkommer situationer där val måste göras mellan vad som är mest passande att göra 
(Bryman & Bell, 2011, s. 142). Enligt Saunders et al. (2009, s. 184) finns det två olika 
filosofiska synsätt inom forskning vilka är; teologiskt och deontologisk. Det teologiska 
synsättet innebär att se till endast ändamålen av forskningen som rättfärdigar samtliga medel 
under tidens gång (Saunders et al., 2009, s. 184), med andra ord anser forskaren det vara 
acceptabelt att agera oetiskt om relevant data kan samlas in. Motsatsen till det teologiska 
synsättet är det deontologiska synsättet, vilket innebär att resultatet aldrig kan rättfärdiga 
oetiska handlingar för att nå detta (Saunders et al., 2009, s. 184). Det är detta synsätt som har 
anammats genomgående i denna studie då samtliga aspekter har ämnats göra på ett etiskt sätt. 
Detta har varit ett självklart beslut då det inte varit av intresse att agera omoraliskt för att 
uppnå ett visst resultat heller inte att riskera att påverka anseendet av Umeå Universitet som 
även representeras i samband med studien.  
 
Inom svensk forskning finns det enligt Bryman och Bell (2011, s. 137) fyra huvudsakliga 
etiska regler; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Dessa etiska principer förhåller sig denna studie till genomgående under 
processen och nedan redogörs för hur.  
 
Informationskravet handlar om att syftet med undersökningen samt vilka delar som ingår i 
den ska informeras till samtliga individer som berörs av studien (Bryman & Bell, 2011, s. 
137). Detta krav har uppfyllts genom att information skickades ut gällande studiens syfte, 
studiens omfattning samt kort om studiens medverkande parter. Denna information skedde i 
olika steg under processen gång. Som tidigare belyses skickades initialt ett mail med allmän 
information till samtliga innehållande bland annat en förfrågan om de ville delta i studien. 
Några dagar innan intervjuerna skickades det ut en mer detaljerad beskrivning med 
kompletterande information angående exempelvis hur intervjun skulle gå till och var den 
skulle äga rum.  
 
Information gällande anonymitet förmedlades även till respondenterna, vilket enligt Trost 
(2010, s. 61) innebär att man på den intervjuade inte vet namnet eller andra 
igenkänningstecken. Varje intervjuperson har fått ta ställning till anonymiteten på förhand och 
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eftersom ett av företagen önskade vara anonym behandlas samtliga företag under dessa 
premisser, vilket även informerades om. I den information som sändes respondenterna i 
förväg fanns även information gällande att de när som helst kan avbryta den om så önskas och 
också välja att inte svara på någon specifik fråga.  
 
Samtyckeskravet handlar om att de individer som deltar i studien ska veta att de gått med 
frivillig samt att det finns möjlighet att när som helst avsluta deltagandet (Bryman & Bell, 
2011, s. 137). Det behövs heller ingen specifik anledning varför de väljer att avsluta den 
(Bryman, 2011, s. 135). För att uppfylla detta krav skickades det som ovan nämnt ut 
information om vad medverkan i studien skulle innebära, dels i samband med ovannämnda 
utskick via mail dels muntligt vid varje intervju för att säkerställa samtycket. Som belyses 
ovan förtydligades att det när som helst går att avbryta intervjun samt att de kan avstå från att 
svara på vissa frågor utan att behöva ge någon anledning.  
 
Konfidentialitetskravet innefattar att deltagarnas personliga uppgifter ska behandlas så 
konfidentiellt som möjligt så att obehöriga inte får tillgång till informationen (Bryman & Bell, 
2011, s. 137). Trost (2010, s. 61) förklarar vidare att man ska upplysa intervjupersonerna om 
det man talar om kommer betraktas som konfidentiellt, det vill säga att det som sägs under 
intervjun inte kommer att föras vidare. Transkribering av intervjuerna skedde som tidigare 
nämnt i så nära anslutning till varje genomförd intervju och varje respondent fick fiktiva 
namn och kan därmed inte identifieras av obehöriga. Det är endast de två intervjuare som haft 
tillgång till dessa resultat och därmed anses detta krav stärkas ytterligare. Ingen detaljerad 
information om varje individ har getts utan endast viktig bakgrundsinformation har använts 
för att eventuellt urskilja säregen information eller mönster som kan vara viktigt för analys. 
Detta var något som övergripande förmedlades i samband med utskick av mail samt muntligt 
framförande vid intervju, däremot kan detta ha gjorts ännu tydligare genom en beskrivning av 
hur eventuella citat kommer att behandlas.  
 
Det sista kravet, nyttjandekravet, avser aspekten om att den information som erhålls från 
deltagarna endast ska användas för studiens syfte och ändamål och inget annat (Bryman & 
Bell, 2011, s. 137). Detta krav uppfylldes genom att insamlat material enbart har använts för 
att besvara studiens problemformulering. Efter att en noga genomgång av transkriberingen 
raderades inspelningen från samtliga enheter som filen sparats på. Detta tydliggjordes för 
respondenterna inför varje intervju. 
 
En problematik skedde i samband med uppskattningen av intervjuns längd. I ett första utskick 
meddelades respondenten att den skulle ta ca 45 minuter. Bryman (2011, s. 140) poängterar 
att det är vanligt att forskare anger en kortare tid för intervjun än vad den faktiskt kommer att 
ta. För att denna problematik skulle behandlas etiskt meddelades respondenterna inför 
intervjun om hur länge de andra intervjuerna tagit dessförinnan samt att det gick att avbryta 
intervjun om avsatt tid inte skulle räcka. Dock behövde inte någon av intervjuerna avbrytas då 
samtliga hölls inom ramen för en timme, vilket var den tid som samtliga respondenter avsatt. 
Däremot upplevdes ingen tidspress då det fördes ett lättare samtal efter varje intervju, vilket 
indikerar på att tiden inte var bristande och anses därmed inte haft någon påverkan på svaren.  
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5.!EMPIRI!!
I detta kapitel redovisas den insamlade empirin. Den presenteras utifrån teman som inbegrips 
i intervjuguiden men har modifierats något så att de ska följa en logisk ordning i enlighet med 
den konceptuella modell för service recovery som återfinns som en sammanfattning av den 
teoretiska referensramen. De teman för empirin är följande; introduktion av respondent, 
sociala medier, synen på klagomål samt service recovery.  
 
Med hänsyn till att insamlad data skedde dels genom personliga intervjuer ansikte mot ansikte 
dels via telefon har det genomgående funnits en medvetenhet att detta kan ha påverkat 
resultatet. Vad som i sin tur kan ha påverkat resultatet är att under telefonintervjuerna 
upplevdes svaren inte lika uttömmande, samt att risken var större att avbryta respondenterna 
och därmed kan information ha gått miste om som eventuellt skulle ha delgetts om intervjun 
hade skett ansikte mot ansikte. Däremot anses detta inte ha påverkat resultatet i någon 
betydande bemärkelse och således har det inte gjorts någon särskiljning eller större jämförelse 
mellan individerna med avseende på hur datan samlats in. 

!!
5.1!Strukturpresentation!!
 
Empirin kommer att struktureras i enlighet med den modell (figur 2) över service recovery på 
sociala medier som har konceptualiserats i slutet av den teoretiska referensramen. Efter att en 
presentation görs av varje respondent presenteras inledningsvis de intervjufrågor avseende 
sociala medier då denna kontext och dess offentliga karaktärsdrag genomsyrar samtliga 
faktorer inom modellen för service recovery. Därefter presenteras de frågor gällande företags 
syn på klagomål då detta troligtvis kommer att påverka de service recovery-processer de har 
och därigenom deras hantering av klagomål. Efter detta presenteras frågor avseende service 
recovery-processen för att generera en förståelse över de processer de har för att hantera 
klagomål på Facebook. Dessa följs sedan av service recovery-aktiviteter samt leverans av 
service recovery, vilka mer specifikt avser frågor gällande företags bemötande samt 
snabbheten och frontpersonalens empowerment. 
!!
5.2!Introduktion!av!respondent!
 
Anna arbetar inom telekommunikation som Service Manager vilket innebär att hon sitter med 
i ledningen för kundservice där hon har övergripande hand om företagets kundservice och 
däribland sociala medier. Anna berättar att de vanligaste typerna av klagomål som deras 
företag får på Facebook och det som syns mest är när de har diverse kampanjer som upprör. 
Många klagomål avser generella frågor och handlar ibland inte om själva produkten/tjänsten 
som de erbjuder utan saker runt omkring.  
 
Beatrice arbetar inom bank och i hennes arbetsuppgifter ingår ett ansvar för sociala medier 
vilket innebär att hon driver deras Facebook, Snapchat och Twitter framförallt. Beatrice 
beskriver de vanligaste typen av klagomål som olika typer av tekniska klagomål. 
 
Camilla är kommunikationschef inom vården där hon ansvarar för företagets interna – och 
externa kommunikation, marknadsföring och media- hantering. Därigenom ansvarar hon för 
Facebook och berättar att hon ibland är ute och utbildar klinikerna i allmän 
klagomålshantering. Genomgående vad kunderna klagar över avser antingen pris eller 
väntetid.   
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Denice arbetar inom telekommunikation och är ansvarig för företagets kundrelationer och 
kundupplevelser på sociala medier. Hon är ansvarig för det team som svarar kunder på sociala 
medier. På frågan om vad den vanligaste typen av klagomål som deras företag får berättar 
hon: ”Att man har haft en relation eller kontakt med oss, man är inte nöjd, antingen att man 
inte riktigt blivit hörd eller fått hjälp, och då kommer man till sociala medier. Så det är 
upplevelsen av upplevelsen. Gällande klagomålen på sociala medier behöver vi ofta liksom 
lappa ihop våra egna fel.” 
 
Erik arbetar som affärschef inom bank och ansvarar för den kundtjänst som arbetar med 
sociala medier. Han beskriver att de får in väldigt mycket olika synpunkter på deras 
Facebooksida men något som de ofta får in är klagomål gällande kort – eller 
kontanthanteringen i och med begränsningen av att ta ut och sätta in kontanter på deras 
kontor. 
 
Frida jobbar inom försäkring som digital service specialist. Hon har dels hand om alla 
servicetjänster på deras hemsida dels sociala medie-övervakning där de bemöter de kunder 
som skriver till företaget på Facebook. Frida beskriver att ett vanligt förekommande klagomål 
avser kunder som anser att det är problematiskt att komma i kontakt med dem eller kunder 
som är missnöjda med diverse ersättningar. 
 
Gustav arbetar inom detaljhandeln som teamleader på kundservice där hans arbetsuppgifter 
innefattar att ta emot kunder via telefon, chatt och sociala medier. Han har ett personalansvar 
som innebär att han exempelvis håller utbildningar och lägger scheman för den övriga 
personalen på kundservice. Gustav berättar att klagomål på Facebook ofta avser ”lite 
allvarligare grejer som kunden vill att andra ser”. 
 
Helena arbetar som kommunikationschef inom livsmedelsbranschen. Hon jobbar med både 
intern och extern kommunikation gällande sociala medier. Klagomål på deras Facebooksida 
handlar ofta om varor och produkter, antingen att de inte finns att tillgå eller att man är 
missnöjd med dem på något sätt. Helena berättar vidare att det kan handla om: ”att man inte 
tycker om det som finns i butiken eller kvalitetsfel på det man köpt. Det kan också vara 
bemötandet som man har fått på olika nivåer i vår organisation”. 

!
5.3!Sociala!medier!!
 
På frågan Varför har ni valt att finnas på sociala medier? svarade majoriteten av 
respondenterna att en av de främsta anledningarna till att de valt att finnas på sociala medier 
och framförallt Facebook är storleken på kanalen och att de därmed når många individer. En 
stor andel av respondenterna poängterar även att det är kunderna som gjort valet åt dem att 
finnas på sociala medier. Erik säger att med Facebook kan man ha en bred demografi, alltså 
att de kan nå många individer i olika åldrar. Han menar vidare att det försiggår ett samtal på 
sociala medier som kommer äga rum oavsett om de närvarar eller inte. Därmed säger han att 
om de inte deltar i denna dialog så kan de heller inte vara med att påverka. Erik poängterar 
vidare att Facebook är ett tacksamt forum för att hantera klagomål på. I linje med Erik menar 
även Denice att de inte kan bestämma vart de ska vara utan måste finnas där kunden finns. 
Fortsättningsvis säger hon att det även finns ett starkt intresse från ledningen och internt att 
finnas på sociala medier. Vidare poängterar Denice att i och med att de är ett välkänt företag 
så skrivs det en del om dem och då måste de bemöta kunderna, varför även hon anser att 
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Facebook är ett tacksamt forum för detta syfte. Denice fortsätter att det finns många 
möjligheter med Facebook, allt från privata meddelanden, dialoger, chatt med mera. Hon 
säger att de finns på Facebook för att stärka deras varumärke, vilket görs i dialogen med 
kunden. Vidare tillägger Denice att de har ett stort team på 14 personer som arbetar på med 
Facebook.  
 
Helena uttrycker vidare att Facebook ger dem chansen att nå en yngre målgrupp som de inte 
nådde på samma sätt tidigare. Beatrice belyser, precis som Erik, att det pågår ett samtal på 
sociala medier och att företag måste besluta om man vill vara aktiv eller inte. Hon berättar 
vidare att Facebook är en kundtjänstkanal för dem i syfte att tillgodose kunderna med hjälp, 
och således ska de med andra ord finnas där kunderna finns. Även Anna poängterar att valet 
att finnas på sociala medier var kundernas då de valde att ställa sina frågor där, vilket 
resulterade i valet att satsa på den kanalen. Gustav säger att om man är ett stort företag idag så 
måste man finnas på Sociala medier, då det är många kunder som tar första kontakten med 
företaget via Facebook. Till skillnad från de övriga respondenterna uttrycker Camilla 
Facebook som ett bra komplement till andra klagomålskanaler då hon tror att kunder har en 
tendens att undvika att klaga ansikte-mot-ansikte. Facebook kan därmed fånga upp kunder 
som inte vågar klaga direkt till företaget. Hon säger att oavsett om kunden har rätt till sitt 
klagomål eller inte så ska de som företag alltid tacka för det, i och med att det är deras enda 
chans till dialog. 
 
Vad som går hand i hand med frågan om varför företagen valt att finnas på sociala medier är 
frågan Kan du berätta varför ni har valt att använda er av Facebook som klagomålskanal? 
varvid svaret i vissa fall redan berörts av respondenterna. Camilla menar att utöver att 
Facebook når en stor andel kunder är den passande för att nå deras främsta målgrupp. Hon 
berättar vidare att det var interna påtryckningar att börja hantera vad som skrevs om dem på 
Facebook. Anna belyser däremot att hon inte riktigt vet om Facebook är en bra kanal för just 
klagomål, och att det beror på att allting är synligt på ett annat sätt i jämförelse med andra 
traditionella kanaler. Denice menar istället att hon älskar när kunder är arga, inte att de har 
gjort dem arga men att de får möjlighet att i ett publikt forum hantera dessa. Hon menar att de 
måste vara öppna för att visa vad kunderna skriver till dem på Facebook och säger vidare att: 
”För om inte kunden får skriva där, vart kommer den skriva då?”. Fortsättningsvis säger hon 
att det eventuellt skulle vara någonstans där de inte längre har kontroll över det och således 
har de då inte möjlighet att bemöta kunden. 
 
Under intervjuerna diskuterades även aspekten av inlägg som censureras. Majoriteten av 
respondenterna framhåller vikten att inte ta bort inlägg som görs på deras Facebooksida. 
Däremot redogör de för att inlägg på deras Facebooksida som på något vis innehåller hot, 
rasistiska påhopp eller på något sätt bryter mot etiska regler alltid censureras. Ett flertal 
respondenter nämner att det som avgör vad som censureras går även enligt 
tryckfrihetsförordningen samt yttrandefrihetsgrundlagen. Camilla poängterar att för dem finns 
detta sammanfattat i en policy som dels anställda kan ta del av på deras intranät dels som 
kunderna har möjlighet att ta del av på Facebook. Även Anna redogör för att de har riktlinjer 
gällande vilka inlägg som ska raderas, men tillägger att hon tror att de låter mycket stå kvar i 
jämförelse med många konkurrenter. Denice belyser vidare en aspekt som ingen av de andra 
respondenterna gör. Hon menar nämligen att det är kunden som har makten på Facebook. 
Detta med hänsyn till att det är kunden som bestämmer när och vad denne ska skriva och att 
detta skiljer sig från andra klagomålskanaler där det istället är företaget i fråga som har denna 
makten.  
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På frågan Kan du berätta om de fördelar som finns med att använda er av Facebook? 
uttrycker Frida, Helena och Denice en möjlighet att kunna besvara kundens klagomål snabbt i 
jämförelse med andra kanaler. Frida menar att med hänsyn till att allt sker fort på Facebook 
har de också möjlighet att hantera ärendena fort. Denice menar även att det är positivt att 
kunden på Facebook får en notifikation då denne får ett svar, vilket är av särskild vikt enligt 
henne om kunden är upprörd då väntetid kan förvärra situationen.  
 
Camilla understryker återigen att Facebook möjliggör för kunder att våga ta upp saker som de 
eventuellt annars inte hade gjort och att de som företag således får möjlighet att bemöta dessa 
klagomål. Framförallt menar hon att klagomål förser dem med information om vad kunder 
generellt är missnöjda med och blir därmed uppmärksamma på förbättringsområden. Gustav 
anser vidare att fördelar med Facebook är att det möjliggör för stor spridning samt att de kan 
visa att de är aktiva i ett forum där ett stort antal kunder befinner sig. Fortsättningsvis berättar 
Erik att de får in mycket “ofiltrerade synpunkter” på Facebook och att det kan vara såväl 
positivt som negativt. Trots utmaningen för deras personal att svara på dessa förser det dem 
med information om vad kunderna tycker om dem. Vidare menar han att med hänsyn till att 
Facebook är mer anonymt än om kunden skulle ha ringt in menar han att sociala medier gjort 
det enklare för kunder att framföra sina åsikter. Han säger att: “Där ligger en värld där man 
ger uttryck för ståndpunkter och synpunkter.”   
 
Beatrice belyser ett antal fördelar med att använda sig av Facebook. Inledningsvis lyfter hon 
fram det faktum att det blir transparent. Hon säger att med anledning av att vem som helst kan 
skriva och alla kan ta del av detta resulterar det i att man som företag inte kan gömma sig från 
någonting. Beatrice anser att detta är positivt då detta sätter press på i princip alla företag att 
göra en förändring. Beatrice konstaterar även vad ett antal respondenter nämnt gällande det 
faktum att den på Facebook hörs mest, och nämner även i samband med detta eran av troll 
som finns idag. Hon menar att en storm på Facebook kan efter ett tag generera en insikt om 
att problemet inte var så stort som de först trodde. När Anna diskuterar vilka olika typer av 
klagomål som de får in på Facebook så belyser även hon att ibland kan det vara ett fåtal 
individer som skriker högst.  
 
I samband med frågan om fördelar ställdes även frågan Finns det några nackdelar med att 
använda sig av Facebook? varvid Beatrice talar om att en eventuell storm på Facebook inte 
nödvändigtvis behöver vara ett stort problem. Beatrice menar således att det ibland finns 
svårigheter med att validera ett klagomål och att detta därmed kan anses vara en nackdel med 
Facebook. Frida uttrycker att för- och nackdelar går lite hand i hand. Om något skrivs sent på 
kvällen och de inte har öppet finns risk för spridning i och med att allt sker så fort på 
Facebook, och att detta är särskilt problematiskt om fakta inte är helt korrekt, säger hon. En 
nackdel som Helena belyser är om en medarbetare skulle skriva något olämpligt som skiljer 
sig från deras gemensamma policy. Hon menar då att det finns en risk för att det skapas en 
underdiskussion innan de hinner gå in och korrigera det. För att minimera denna risk berättar 
Helena att hon kontinuerligt går in och tittar på hur medarbetarna svarar. En nackdel som Erik 
lyfter fram är utmaningen att bemöta dessa omedelbara synpunkter och reaktioner som sker 
på Facebook. Han menar att när de bemöter dem officiellt gäller det att ha “tungan rätt i mun” 
gällande vad de skriver.  
 
Till skillnad från de övriga respondenterna nämner varken Gustav eller Denice några 
nackdelar med Facebook. Gustav berättar att de har inställningen att de inte är rädda för 
klagomål, och att de hellre önskar att kunden framför ett klagomål än att denne går hem och 
är missnöjd. Han menar vidare att det skulle vara som att gömma sig att inte finnas på 
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Facebook. Denice säger att hon inte brukar tala om fördelar och nackdelar överhuvudtaget, 
utan att det snarare handlar om risker och hur dessa ska hanteras. Hon säger att det är viktigt 
att bemöta oavsett vad som händer på deras Facebooksida och inte gömma sig bakom det 
faktum att de är en stor organisation. Hon berättar vidare att de alltid strävar efter att vara 
personliga i deras bemötande.  
 
5.4!Synen!på!klagomål!!
 
På frågan Skulle du kunna förklara vad ett klagomål är för er? beskriver samtliga klagomål 
generellt som en situation där kundens förväntningar inte har uppfyllts. Majoriteten av 
respondenterna definierar vidare ett klagomål som en missnöjesyttring av något slag. 
 
Anna beskriver klagomål som en situation där företaget inte har kunnat uppfylla kundens 
önskemål. Camilla definierar klagomål då en kund uttrycker en negativ åsikt om företaget på 
grund av något de gjort och som leder till att de agerar. Hennes syn på klagomål skiljer sig 
något från de övriga respondenterna i det avseendet att hon gör skillnad på ett klagomål och 
en missnöjesyttring. Hon menar att en missnöjesyttring avser en kund som önskar uttrycka sitt 
missnöje men eventuellt inte kräver någon åtgärd, medan ett klagomål handlar om att inte 
enbart uttrycka ett missnöje utan då förväntar sig kunden ett gensvar. Både Denice och Frida 
menar att det finns olika typer av klagomål och särskiljer mellan ett missnöje med själva 
ärendet eller produkten och ett missnöje med exempelvis bemötandet. Denice förklarar att 
klagomål således inte enbart är när någonting har gått fel utan det kan också handla om att en 
kund fått sitt ärende löst men att personalen har varit otrevlig och kunden är missnöjd med 
bemötandet och därmed med själva kundupplevelsen. Erik beskriver klagomål som en 
situation då en kund uttrycker en negativ konkret synpunkt som företaget känner att de vill gå 
vidare med. Han förklarar vidare att de i ämnar registrera samtliga klagomål de får. Gustav 
särskiljer på konkret feedback och klagomål och menar på att feedback eventuellt syftar till en 
situation då kunden eventuellt inte fått vad denne förväntat sig men är ändå i slutändan nöjd 
medan ett klagomål innefattar en situation då kunden verkligen är missnöjd. 
 
Vidare på frågorna Vad är er generella uppfattning om klagomål? samt Vad betyder klagomål 
för ert företag? menar Anna att klagomål är något positivt men att de samtidigt måste kolla 
till volymen. Det vill säga att det är viktigt att generera en förståelse gällande hur många det 
är som klagar över en specifik sak för att därefter kunna göra prioriteringar i hur ärenden ska 
lösas. Camilla säger att: ”Kundernas förväntningar på oss ändras hela tiden och då är det 
viktigt att vi är lyhörda och hänger med, så klagomål är något jättepositivt.” Denice uttrycker 
att när det kommer till klagomål är det viktigaste att inte vara rädd för dem. Vidare belyser 
även Frida att klagomål alltid är bra eftersom de då har möjlighet att utvecklas och göra saker 
bättre. Helena berättar att de enligt deras kommunikationspolicy ska se klagomål som något 
positivt eftersom de får dem att förbättra sin verksamhet. Hon menar att det är bättre om 
kunderna kommer till dem med sina klagomål än att de slutar handla av dem. Hon säger 
vidare att: “Så för varje klagande kund har vi chansen att rädda kvar en kund hos oss. Om vi 
rättar till det problemet. Plus att vi samtidigt rättar till det för andra kunder”.  
 
Det framgår av frågan När det kommer till klagomål, vilka olika kanaler använder ni er av? 
att samtliga respondenter framhåller vikten att göra det enkelt för kunden att kunna uttrycka 
sina åsikter, och däribland klagomål, till företaget. Det finns därför ett antal andra kanaler 
utöver Facebook som kunder kan använda sig av för att framföra klagomål. Anna beskriver 
att de har telefon, mail, chatt samt att de har en butik som kunden också kan gå in i. Hon säger 
vidare att: ”Vi försöker erbjuda kunden mervärde genom att finnas tillgängliga på ganska 
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många platser.” Erik berättar att de får majoriteten av klagomålen via telefon men även via 
mail och sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram. Samtliga klagomål 
registreras sedan oavsett vilken kanal de kommer in i. Utöver de kanaler som nämnts berättar 
Frida att de även har ett formulär på deras hemsida där kunder kan lämna generella 
synpunkter och där de själva kan välja om de sedan vill bli kontaktade via telefon eller mail. 
Enligt Helena är det vanligaste sättet som kunder framför klagomål på via mail och telefon 
men att Facebook och direkt till butiken är växande. Hon säger vidare att: ”Men det finns ett 
motstånd för kunder, det är ju inte anonyma på Facebook eller när de klagar i butiken. Är 
man riktigt arg så tenderar man att inte vilja ta det öga mot öga utan då vänder man sig en 
enhet med lite mer avstånd.” 
 
5.5!Service!recovery!
!

5.5.1!Service!recovery\processen!!
På frågan Hur ser den övergripande processen ut för att hantera en missnöjd kund via 
Facebook? berättar Anna att de tidigare inte haft samma höga trafik på Facebook som de har 
idag och att det därmed är nödvändigt att fokusera mer på hur hanteringen av klagomål på 
Facebook ska gå till. Hon säger att: ”Nu börjar vi ju märka att ju mer kampanjer, ju mer trafik 
desto mer kommentarer. I en kampanj kan det vara 800 kommentarer som vi får in och då 
behöver vi ju ha riktlinjer men det har vi inte riktigt idag.” Hon poängterar att trots att det 
inte finns exakta riktlinjer för hur medarbetarna ska hantera klagomålen så är deras fokus att 
få kunderna nöjda. Vad de vidare alltid prioriterar är att lösa kundens ärende i första kontakt 
och att de vill ha den expertisen på Facebook att de har möjlighet att svara direkt. Hon menar 
att kunden inte ska behöva gå in i en annan kanal för att de inte kan svara.  
 
Beatrice berättar att de har diverse policys och riktlinjer för hur deras anställda ska hantera 
klagomål på Facebook och att denna strategi går i linje med den övergripande 
kommunikationsstrategin. Även Erik berättar att de har policies inom banken gällande 
klagomålshantering och att tillvägagångssättet skiljer sig beroende på vad det gäller. Oavsett 
så registreras samtliga klagomål i ett internt klagomålssystem. I och med att de inte kan gå in 
på det enskilda ärendet på Facebook kan de sällan fatta beslut eller lösa kundens problem där 
och då. Om det avser en svårare fråga svarar de däremot att de återkommer och rådfrågar 
därefter medarbetare inom deras kontaktnät. Om kunden inte är nöjd gällande exempelvis ett 
beslut meddelas alltid denne om hur den kan gå vidare och överklaga. Erik berättar att deras 
policies kommuniceras till den övriga personalen på så sätt att klagomålshantering är en av 
grundpelarna i grundutbildningen för samtliga nyanställda samt att det i varje månadsrapport 
framgår samtliga registrerade klagomål. 
 
Vidare berättar Camilla att den person som ansvarar för att svara på klagomål på Facebook får 
aviseringar när något har hänt och tittar därefter på det. Hon berättar också att denna person 
inte enbart arbetar med Facebook och säger att: ”Det hade ju varit det mest optimala men det 
är vi inte riktigt så stora för” och tillägger därför att det ibland kan det ta lite tid att svara. 
Fortsättningsvis säger hon att om det krävs någon expertis så finns det alltid att tillgå inom 
organisationen under vardagar. Hon berättar vidare att de inte riktigt har någon uttalad strategi 
men att det fungerar väldigt bra ändå. Camilla berättar också att hur de arbetar går i linje med 
den övriga kommunikationsstrategin genom att ha samma tonalitet, bemötande och försök till 
tydlighet som i de övriga kanalerna. I linje med vad Camilla berättar säger även Frida att de 
två personerna som arbetar med Facebook får en notifikation när något händer. På grund av 
sekretess finns det däremot restriktioner i vad de kan bemöta på Facebook och om det till 
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exempel avser en kund som är missnöjd med någon ersättning så kontaktas skadeavdelningen 
och så får den avdelningen därefter tala med kunden. På Facebook kan de informera kunden 
gällande vad de har för möjligheter och hur denne kan gå tillväga om de upplever ett missnöje 
av något slag. Frida berättar att vid så kallade “stormar” som hon menar kan drabba företag 
ibland, kontaktar de sin kommunikationsavdelning för stöd. Hon menar vidare att det ibland 
kan behövas ett generellt utlåtande av dem om det avser ett allvarligare ärende eller ett ärende 
som engagerar andra kunder än den som specifikt framfört klagomålet.  
 
Denice berättar att den övergripande processen för att hantera en missnöjd kund på Facebook 
kan skilja sig åt väldigt mycket beroende på vad missnöjet handlar om. Handlar missnöjet om 
kundupplevelse fokuserar de på dialogskapande, att lyssna och förstå kunden medan om det 
gått fel i sak så löses de i enlighet med olika processer. Interna återkopplingar från dem till 
den berörda parten inom organisationen som varit inblandad sker alltid. Hon belyser vikten av 
att försöka identifiera om det finns något i deras processer som gör att det blir fel. 
Fortsättningsvis berättar Denice att sociala medier har stort inflytande och att ett klagomål på 
Facebook kan starta en hel förändringsprocess internt hos dem. Hon säger vidare att: “Det 
som kommer på Facebook tittas väldigt mycket på för att man värderar den kanalen och de 
klagomålen väldigt högt. Inte att de är viktigare än någon annan men för att de syns för 
alla.” Denice säger vidare att det även finns en tydlig strategi gällande att all feedback måste 
landa på rätt ställe för att de ska kunna göra en förändring om det behövs. Hon berättar 
fortsättningsvis att denna feedback från sociala medier numer efterfrågas från den övriga 
organisationen.  
 
Gustav berättar även han att hanteringen skiljer sig åt från fall till fall och att de inte direkt har 
någon uttalad strategi för detta. Han nämner att det ofta handlar om att ta det till rätt avdelning 
och tillägger: ”Sen om det genererar ytterligare kontakt med kunden eller om det bara 
genererar att vi tackar kunden och tar åt oss av det vi skriver, det är lite olika. Men alla är 
nog medvetna om hur vi ska gå tillväga så att säga.” Helena berättar att varje butik ansvarar 
och sköter om hanteringen av missnöje på Facebook på egen hand. I en gemensam 
Facebookgrupp som de har bistår hon med föredömliga exempel på tidigare bemötanden så 
att kollegorna kan ta del av dem. Helena poängterar vidare att sociala medier är en viktig del i 
kommunikationsstrategin.  
 
Vidare på frågan Arbetar ni för att dela en kultur inom företaget som stödjer arbetet med att 
hantera klagomål via Facebook? nämner både Anna och Denice att företagets ledord och 
värderingar genomsyrar det arbete som avser klagomålshanteringen på Facebook. Anna säger 
att: ”Är man ett stort varumärke så är man en förebild och då måste man leda och då vara en 
förebild. Det tar vi på största allvar.” Beatrice framhåller att deras strategi alltid är att ge 
deras kunder deras fokus, och det genomsyrar hela organisationen och så även på sociala 
medier. Camilla berättar vidare att för att dela en kultur inom företaget som stödjer arbetet 
med att hantera klagomål på Facebook så har de en generell klagomålspolicy och 
klagomålsrutiner. Däremot är dessa inte specifikt utformade för sociala medier utan det är mer 
generellt hur de hanterar klagomål inom organisationen. Denice berättar att de kontinuerligt 
tittar på kundexempel som har gått fel och menar att många av dem kommer från sociala 
medier. Dessa skickas sedan vidare till den högsta ledningen som därefter beslutar hur de ska 
agera på vad kunderna säger. Erik säger också att det är väldigt mycket fokus inom deras 
organisation att dela en kultur som stödjer arbetet med att hantera klagomål på Facebook. Han 
säger att klagomålsrapporteringsfunktionen går ändå upp till högsta ledningen och att de i 
varje segment under ser vilka klagomål som kommit in. Gustav poängterar vidare på vikten 
av att ha samma tonalitet, ha samma sätt att svara och skriva på Facebook som de har via 
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telefon exempelvis så att kunden känner att de kommer till samma företag oavsett om de 
ringer eller skriver till dem på Facebook. 
 
På frågan Hur gör ni för att hanteringen av klagomål på Facebook ska vara så effektiv som 
möjlig för både er och för kunden? skiljer sig svaren åt mellan respondenterna. Anna berättar 
att de nyligen har lagt in ett nätverktyg för att hantera kundserviceärenden på sociala medier 
eftersom Facebook är en kanal som de vill satsa på. Beatrice berättar att de har väldigt tydliga 
processer i hur de rapporterar kundklagomål. Camilla framhåller att snabbheten är viktig och 
berättar även att den person som ansvarar för sociala medier kontinuerligt bevakar flödet och 
vid behov tar hjälp av kollegor. Denice berättar att, utöver mål på att de ska svara inom en 
viss tid, har de tydliga mål på dels återkoppling dels att de ska kunna ta hand om alla ärenden 
där kunden valt att kontakta dem vilket innebär en strävan att aldrig hänvisa kunden vidare. 
Hon berättar att det ska vara lätt för kunden och att denne inte ska ha bevisbördan för 
någonting utan att det är deras uppgift att göra rätt och lösa problem. Hon belyser vidare den 
interna aspekten och menar på att det måste vara enkelt för medarbetarna att göra rätt och för 
detta krävs bra system och enkla tillvägagångssätt. Hon säger att: ”Har vi komplicerade 
system och processer då blir det komplicerat gentemot kund.”  
 
Erik berättar om en förbättring som de gjort under förra året för att hanteringen av klagomål 
ska bli så effektiv som möjligt. De har skaffat en ”spindel i nätet”, en kommunikatör, som 
arbetar med att sortera ut frågor och skapa en samling av återkommande, ofta ställda frågor 
och svar så att de kan återanvända grundfakta och tillgodose personalen med huvudkunskap 
att luta sig mot. Gustav poängterar även han vikten av att svara snabbt på Facebook. Han 
berättar att tämligen ofta måste de ta ärendet vidare till någon annan avdelning och då 
meddelas alltid kunden så snabbt som möjligt att de har tagit ärendet vidare och att de 
återkommer. Helena belyser också tidsaspekten och menar på att enligt deras 
kommunikationspolicy ska samtliga frågor vara besvarade under samma dag. 
 
Vidare ställdes frågan Skiljer sig hanteringen av klagomål på Facebook jämfört med andra 
kanaler? varvid respondenternas svar skiljer sig åt. Anna belyser att det inte finns någon 
skillnad i hur de hanterar klagomål på Facebook, då allt grundar sig i att kunden är det 
viktigaste för dem, oavsett vilken kanal kunden använder sig av. Gustav berättar att deras 
hantering av klagomål inte skiljer sig mycket åt mer än att de får tänka sig för ett extra varv 
på Facebook. Han menar att de inte kan skriva allt publikt på grund av restriktioner gällande 
personliga uppgifter och måste därmed styra om till privat meddelanden, vilket han uttrycker 
som bekvämt för att ” det känns ändå bättre att ha en privat konversation med kunden”. 
Gustav säger vidare att genom ett privat meddelande kan de undvika att andra kunder lägger 
sig i konversationen.  
 
Till skillnad från Anna och Gustav redogör de övriga respondenterna för några skillnader 
mellan deras hantering av klagomål på Facebook. Erik säger exempelvis att deras hantering 
skiljer sig åt med avseende på hur registreringen av klagomålen sker inom deras företag. Om 
kunden ringer in och legitimerar sig så registreras klagomålet på den personen, och därmed 
kan ärendet följas upp och kunden kan kompenseras. Erik menar vidare att detta inte är 
möjligt för dem att göra med klagomål på Facebook, utan då blir det endast en anonym 
registrering. På Facebook säger Erik att de endast kan vägleda kunden hur denne kan gå 
vidare med ärendet men inte förse med någon direkt lösning. 
 
Beatrice säger att de tar alla klagomål på största allvar men att hänsyn måste tas till det 
faktum att den kund på sociala medier som skriker högst också hörs mest. Hon menar att de 
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givetvis ska lyssna på samtliga men att de ibland får ta vissa klagomål med “en nypa salt” 
och göra en avvägning gällande vad som är brådskande och inte. Denice berättar att det finns 
en skillnad i deras hantering men att det inte borde göra det. Hon menar att detta dels beror på 
att det som skrivs är transparent och dels att kunderna ibland kan tro, i linje med vad Beatrice 
nämnde, att den som skriker högst kommer att få rätt vilket hon menar inte stämmer. 
Fortsättningsvis berättar Denice att de har ett väldigt stort dialogfokus på Facebook samt 
fokuserar på att bemöta känslan hos kunden. Hon poängterar att Facebook har gått från att 
endast ha en like-knapp till att inbegripa sex olika känslor för kunden att uttrycka sig med. 
När de sedan ska svara på ett inlägg på Facebook undersöker de initialt rent praktiskt vad som 
måste lösas och därefter identifierar känslan för att på så sätt kunna möta den. Hon uttrycker 
att det är viktigt att visa på att de förstår kundens känsla i andra kanaler också men att detta är 
av större relevans på Facebook med hänsyn till att det inte finns något kroppsspråk att utgå 
från. Även Camilla belyser restriktioner att kunna tyda kundens minspråk och menar att det 
skrivna ordet därmed kan låta hårdare. Hon uttrycker även att: “men jag tror också att man 
blir lite mer kaxig, för man är lite mer anonym när man sitter bakom tangentbordet”.  
 
Camilla menar vidare att en trevlig tonalitet är av stor vikt men att inte gå in med för mycket 
känslor utan att faktiskt vara förnuftig i bemötandet. Helena lyfter fram synligheten på 
Facebook och menar att det är mer fördelaktigt att hantera klagomål på Facebook jämfört med 
andra kanaler på grund av att andra kunder kan ta del av hanteringen. Även Frida berättar att 
hon anser att deras hantering av klagomål på Facebook skiljer sig jämfört med andra kanaler. 
När ett klagomål fångas upp på Facebook säger hon att det koordineras direkt till berörd 
avdelning inom företaget och tas inte omhand av de vanliga klagomålsansvariga. Frida säger 
att med tanke på att det finns en risk för spridning på sociala medier går de direkt till ansvarig 
avdelning så att de kan reda ut saken. Hon berättar vidare att de först bemöter kunden på 
Facebook och att kunden sedan exempelvis blir uppringd i och med att ärendet eventuellt 
inbegriper kundsekretess. 
 
På frågan Vad har ni för strategier för att hantera klagomål med tanke på att de är synliga för 
alla? säger Erik att de strävar efter att vara extremt tillåtande med vilka inlägg som får synas 
på Facebook men att de utgår från en policy som beskriver att det inte får skrivas några 
rasistiska inlägg. Han menar vidare att grundtanken är att först dölja inlägget samt förklara för 
kunden varför det har blivit dolt, men vid extremfall även ta bort inlägget. I och med att de 
som företag är ansvariga utgivare så måste de vilja stå för det som skrivs, säger han. Denice 
berättar att de låter alla publika flöden på Facebook visas på stora skärmar inne i samtliga 
kontor så att de anställda kan ta del av dem. Hon menar att detta är en intern aspekt i att 
synliggöra för de anställda vad kunderna säger för att återigen visa på en transparens. Vidare 
belyser Denice att det interna samarbetet är nyckeln till hanteringen av klagomål och berättar 
vidare att de har stödsystem inom organisationen. Även Gustav belyser vikten av att vara 
transparenta, då han menar att genom att svara publikt visar det kunderna att de tar 
klagomålen på allvar. Däremot berättar han att de i vissa ärenden måste ta det vidare till ett 
privat ärende.  
 
Camilla belyser vikten att inte gå i självförsvar när det kommer till hanteringen av klagomål 
på Facebook. Hon menar att de företag som går i självförsvar visar på en osäkerhet och om de 
tystar ned saker så visar de således inte på någon transparens. Hon belyser även att de har så 
kallade “ambassadörer” som är kunder som kommenterat inlägg positivt innan de själva 
hinner svara. Camilla poängterar att dessa ambassadörer uppfattas som mer trovärdiga av 
andra kunder jämfört med om de svarar själva på grund av de kan upplevas som subjektiva. 
Helena berättar att de inte har några specifika strategier med hänsyn till att klagomål är 
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synliga. Hon säger att det mer handlar om att ta till sig, besvara och bemöta samt genom att 
vara professionella och inte ta något personligt visa att de försöker bättra sig. Helena belyser 
att de enda gångerna som de raderar inlägg är om det är ett ovårdat språk eller om det är 
klagomål som bryter mot deras värderingar. I sådana situationer menar hon att det är viktigt 
att omedelbart ta tag i saken då det är de som äger Facebooksidan och inte kunderna.  
 
Frida berättar att det är hon och en till kollega som bemöter klagomålen på Facebook med 
hjälp av bra samarbete med kommunikationsavdelningen. Hon tillägger att de har arbetat med 
sociala medier länge och vet således vilka ärenden som behöver extra fokus. I dessa 
situationer har de en tydlig plan över hur de ska hantera klagomålet. Anna säger att de alltid 
ämnar gå till botten med vad klagomålet handlar om och varför kunden är missnöjd. Däremot 
belyser Anna att de inte har något speciellt sätt som de måste skriva på utan om det skulle 
uppstå frågor från medarbetarna så rådfrågas exempelvis presschefen. Beatrice berättar att de 
har ganska tydliga strukturer i hur rapportering av klagomål sker inom organisationen samt att 
de har ett centrerat team som arbetar med Facebook dygnet runt.  
 
På Frågan När ett klagomål hanteras hur drar ni lärdomar av en sådan situation? framgår att 
majoriteten av respondenterna strävar efter att kontinuerligt lära sig något i processen av att 
hantera klagomål på Facebook. Anna berättar att det nya nätverktyget som de har börjat 
använda sig av för att hantera kundserviceärenden på sociala medier, möjliggör för kunder att 
skriva om de har varit en positiv eller negativ reaktion på exempelvis på en kampanj som de 
har. Hon berättar vidare att de försöker vara så personliga de kan i hur de svarar då de märkt 
att svaren har betydelse och att kunder inte uppskattar svar som är kopierade. Däremot är 
standardiserade svar ibland nödvändiga då de hellre vill svara med ett liknande svar än att inte 
svara alls.  
 
Beatrice poängterar att det är konstant lärande i och med att samtliga klagomål registreras och 
samt att de säkerställer att klagomålen tas till rätt avdelning. Camilla säger att om det är 
någon viss klinik som får ett klagomål så informeras alltid berörd klinikchef som sedan 
förväntas förmedla detta vidare till sina medarbetare. Hon anser att det är viktigt att föra fram 
klagomålen till den berörda personalen men säger också att vissa klinikchefer tycker det finns 
ett motstånd i att förmedla detta till dem. Hon säger att: ”Precis som man tycker att det är 
jobbigt att klaga på servitören som privatperson kan man tycka att det är jobbigt som chef att 
säga att du har fått ett klagomål. Och det är ju så synd för då ser man det som en rättelse 
istället för att säga gud vilken tur, din patient känner ett sådant förtroende att den faktiskt 
klagar. För hade den inte vågat göra det så hade den ju gått.”  
 
Denice berättar att om det finns en rotorsak till klagomålet så måste de alltid agera på det 
samt att de arbetar väldigt nära verksamhetsutveckling på olika sätt. Hon säger att det som 
kunderna skriver på Facebook är viktigt men att man måste lägga det i relation till att ”vi 
lever i ett samhälle där många tänker att om jag skriker på Facebook så kommer jag få rätt.” 
Hon säger vidare att hon är medveten om att ett klagomål inte alltid resulterar i nöjda kunder, 
däremot har denne alltid rätt till ett respektfullt kundmöte där de känner att de har blivit 
lyssnad till, förstådd och kan acceptera lösningen. Denice tillägger också att om en procent på 
Facebook säger något så kanske 99 procent är nöjda och att denna relation är svårt. 
Avslutningsvis ifrågasätter hon att: ”Hur mycket av det som skrivs på sociala medier ska 
påverka vårt arbete?” 
 
Erik berättar att klagomålsrapporteringen sker på alla nivåer så att samtliga kan ta del av dem. 
Han menar att tanken bakom att ha en klagomålshanteringsrutin är att det ska finnas en 
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lärprocess i att det finns stöd i övriga organisationen. Även Gustav poängterar att de alltid 
drar lärdomar av hanteringen av klagomål på Facebook och detta genom att de på kundservice 
koordinerar ut till rätt avdelning och meddelar kunden att ärendet hanteras. Han säger att: 
”Det är aldrig så att vi bara skriver att vi ska se till att det kommer till vår inköpsavdelning 
och så gör vi ingenting av det, utan det ser vi alltid till att det gör.” För att inte fastna i 
standardsvar brukar Helena uppmuntra de medarbetare som svarar på klagomål på Facebook 
att vara personliga. Med tanke på att den personal som svarar på Facebook även arbetar i den 
fysiska butiken brukar Helena säga till dem att försöka bemöta kunderna på samma sätt som 
de skulle ha gjort om de hade kommit in i butiken och frågar om en specifik sak eller har 
klagomål gällande något. 
 
Vidare ställdes frågan Är det några faktorer som ni prioriterar i hanteringen av klagomålet 
på Facebook?  där det framgår att snabbheten att förse kunderna med ett svar är en gemensam 
faktor som prioriteras enligt Camilla, Erik, Gustav och Helena. Camilla säger att utöver att 
svara snabbt är det av vikt att inte gå i självförsvar samt ha en mjuk tonalitet. Erik menar att 
snabbheten är något som alltid bör prioriteras på sociala medier då det är viktigt att snabbt ta 
ägarskap över frågan. Han fortsätter att det är viktigt att visa att man förstår och kan se till 
kundens upplevelse. I enlighet med vad majoriteten av respondenterna nämnt gällande 
känslan säger han att: ”Vi lägger rätt mycket emfas på känslan i vad vi skriver. Inte bara att 
vi svarar utan hur vi svarar.” Gustav säger även att de alltid prioriterar snabbhet och 
poängterar att Facebook eventuellt är den kanal där man måste svara allra snabbast, för att 
kunder kräver ett snabbt svar på Facebook. Helena berättar att hon tycker att kunden inte ska 
behöva vänta över natten på ett svar när de ställer en fråga på digitala kanaler. 
Fortsättningsvis anser hon att utöver snabbheten är bemötande viktigt, och att de följer en 
kommunikationsmanual där det finns ett antal faktorer som de ska förhålla sig till. De ska 
använda ett enkelt språk samt vara tydliga och ärliga.  
 
Anna förklarar vad som är viktigt att försöka förstå är vad kunden egentligen vill ha svar på. 
Hon fortsätter: ”För ibland på Facebook kan det ju vara väldigt mycket känslor inblandade 
så att egentligen handlar det ju om att veta vad det är kunden är upprörd över så att vi på 
bästa sätt kan hjälpa till.” Beatrice säger att de alltid prioriterar att ge ett korrekt svar samt att 
inte hänvisa kunderna vidare. Hon tillägger att utöver korrekt svar ska de även vara trevliga 
och lite personliga. Denice nämner att relationsskapande dialoger är något som prioriteras i 
klagomålshanteringen på sociala medier. Därmed inte bara att leverera kundservice, utan även 
lyssna på kunden och därefter visa att de lyssnar och förstår känslan. Hon säger att ibland 
måste de ställa följdfrågor för att förstå och att: ”Vi behöver spegla kundens språk, hur 
kunden pratar, hur kunden uttrycker sig. Kan vi ha glimten i ögat, hur pass roliga kan vi 
vara?” Frida säger att allt som skrivs till dem är lika viktigt och att de därmed inte prioriterar 
några särskilda faktorer när det kommer till att hantera klagomål på Facebook. De har 
generellt likadant tillvägagångssätt oavsett vilken kanal kunden nyttjar.  
 
Vidare diskuterades frågan Naturligtvis finns det olika typer av klagomål och de kan ha olika 
dignitet. Finns det olika rutiner för olika typer av klagomål? där Camilla berättar att det inte 
görs någon skillnad för olika typer av klagomål. Hon beskriver att om en kund är väldigt 
upprörd kan de förstärka ord samt använda sig av superlativ i svaret till kunden. Camilla 
poängterar vidare att ingen kund går före den andra, däremot om denne är riktigt arg så kan 
denne prioriteras. Gustav berättar även han att de inte har olika rutiner för olika typer av 
klagomål, utan menar att det snarare handlar om att koordinera till rätt avdelning samt ofta 
återkoppla till kunden på Facebook. Han exemplifierar det och säger att om ärendet rör sig om 
en stor reklamation så går det vidare till reklamationsavdelningen. Fortsättningsvis säger 
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Gustav att de i första kontakten strävar efter att hantera samtliga klagomål likadant, att då 
exempelvis ha en lika vänlig tonalitet mot en arg kund som mot en glad. De ber också om 
ursäkt till kunden om de inser att de gjort fel. Gustav berättar även att i vissa situationer ringer 
de upp kunden men inte i syfte att eliminera den publika hanteringen utan för att kunden vill 
känna att den får en mer personlig kontakt.  
 
Denice berättar att det finns olika interna rutiner för olika typer av klagomål och beroende på 
vad klagomålet gäller har de olika processer för hur de hanteras, vad för typ av följd det kan 
bli samt hur det kan lösas rent praktiskt. Till skillnad från vad Denice redogör för menar Erik 
att deras klagomål följer samma rutiner och att de har sammanlagt tre olika instanser för 
klagomål. Detta menar han gäller för samtliga kanaler, inte bara Facebook.  
 
Beatrice poängterar istället att ärenden tar ju olika lång tid men att samtliga klagomål alltid 
tas på allvar. Rent generellt menar hon att alla klagomål hanteras på samma sätt med undantag 
om de anser att ärendet inte är lika seriöst. Även Helena säger att de ska behandla alla 
klagomål lika, men om klagomålet avser ett känsligt område eller är av strategisk natur så kan 
det prioriteras. Hon exemplifierar detta genom att nämna en situation då det startades ett 
flertal attacker gällande en viss händelse och berättar att hon då bistod de anställda med hjälp 
genom att skriva standardsvar för att mildra situationen. Helena menar att det är en 
skräckblandad förtjusning på Facebook då man aldrig vet vad som kommer bli något. Hon 
säger ”ibland blir ett ingenting någonting jättestort och tvärtom, så det är väldigt 
oförutsägbart.” 
 
Frida berättar att de inte har några standardsvar utan det handlar om att anpassa tonen till 
kunden beroende vad för inlägg det avser, men generellt har de samma ton på alla. Däremot 
om det avser en kund som är väldigt upprörd så blir bemötandet mer ödmjukt och personalen 
hjälps även åt för att skriva ihop ett passande svar. De bistås även med stöd av den 
kommunikationsavdelning som sitter i nära anslutning till dem. Annas resonemang skiljer sig 
något från de övriga respondenternas då hon berättar att trots deras stora organisation så är 
detta inte så utstuderat som man eventuellt skulle kunna tro. Hon berättar vidare att de verkar 
inom en bransch där det går väldigt snabbt och menar således att det är nödvändigt att de hela 
tiden är flexibla. Hon menar att om modeller skulle skapas för detta skulle de därmed ständigt 
behöva ändras.  
 
På frågan Visar ni på något sätt kunderna vad de kan förvänta sig gällande hanteringen av 
klagomålet? berättar Anna att de bland annat har riktlinjer som innebär att det inte får dröja 
mer än ett par timmar innan de bemöter ett inlägg på Facebook. Anna uttrycker däremot en 
osäkerhet om detta är något som de har skrivit ut på Facebook. Hon belyser att Facebook 
behöver ses som en kundtjänst där kunden får ett direkt svar, därför har de implementerat ett 
verktyg för att minimera svarstiden. Frida berättar att de visar vilken svarstid kunderna kan 
förvänta sig men uttrycker däremot en osäkerhet kring vad den är. Camilla nämner även hon 
snabbheten på svaren som en aspekt som de visar och att detta är det enda som de tydligt visar 
på Facebook. Hon belyser att det beror på deras typ av produkter och att det stundtals är svårt 
att bedöma vad klagomålet handlar om, således innebär det även svårigheter i att kunna visa 
vad kunderna kan förvänta sig gällande hanteringen av klagomålet.  
 
Gustav förklarar att hur de visar vad kunderna kan förvänta sig är genom det som framgår 
köpeavtalet. I linje med detta säger även Erik att de inte synliggör detta mer än i deras policy 
där det framgår att de kan bistå med hjälp med framförallt generella frågor. Erik säger vidare 
att han tror att de i deras policy har skrivit att kunderna exempelvis inte ska lämna ut 
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personliga uppgifter, och att sådana inlägg i enlighet med deras policy ska raderas om de görs 
på Facebook. Erik menar att detta är en nödvändighet på grund av att deras företag bär 
ansvaret för vad som publiceras. Beatrice berättar kort att det är genom svaret till kunden som 
de informerar vad denne kan förvänta sig. Denice å andra sidan lyfter fram att de ofta frågar 
kunderna vad de anser är exempelvis en rimlig ersättning och många kunder blir förvånade 
över detta, menar hon. Helena beskriver däremot att det varierar mellan olika Facebooksidor 
som de har inom organisationen. Hon säger att vissa uppmanar mer eller mindre kunder att 
tycka till i syfte att de ska kunna förbättra sig.  
 
Vidare ställdes frågan Är det vissa situationer då klagomålet förs vidare till en annan 
avdelning eller anställd? där majoriteten av respondenterna poängterar att mycket beror på 
klagomålet i sig, och att det i så fall avgör huruvida de anställda kan hantera klagomålet i 
första kontakt eller om andra avdelningar måste kopplas in. Camilla berättar i och med att de 
endast har en person som huvudsakligen hanterar klagomålen på Facebook så blir hen filtret 
för hela företaget. Ibland hör hen efter med någon annan avdelning men skickas däremot inte 
vidare för att sen bli besvarat av någon annan. Denice säger att det finns tillfällen då 
klagomålet förs vidare till en annan avdelning men då mer ur ett återkopplings-perspektiv. 
Hon berättar att det sker ett internt samarbete om de exempelvis måste identifiera orsaken till 
ett problem eller om de på något sätt kan erhålla lärdomar av klagomålet. Ifall ärendet måste 
skickas vidare men om kunden framfört sitt klagomål via Facebook återkopplas denne alltid 
där. Erik belyser att det handlar det om att förse avdelningar kännedom om klagomålet. 
Exempelvis om hur en kund blivit bemött av personalen på något bankkontor meddelas den 
butiken. Precis som Denice berättade återkopplar de alltid till kunden via Facebook, förutom i 
de fall som klagomålet förts vidare till berörd butik. 
 
Beatrice berättar att alla klagomål rapporteras till vad hon benämner som en 
“klagomålsorganisation” inom företaget som i sin tur sedan tar ärendet vidare till berörd 
avdelning. I linje med detta menar Gustav att klagomål hos dem förs vidare inom företaget 
hela tiden, exempelvis om klagomålet avser en anställd så får berörd ansvarig chef ta över. 
Om kunden återkopplas direkt på Facebook beror på vad klagomålet berör, men hamnar det 
hos en butik är det oftast butikschefen som återkopplar till kund. Frida påpekar att berörd 
avdelning alltid får vetskap om ett klagomål berör dem, oavsett om de tar över ärendet eller 
inte. Därefter är det sedan upp till ansvarig att dela med sig av det till sitt team.  
 
Både Helena och Anna berättar att de strävar efter att lösa kunden i första kontakt. Bland 
annat menar Helena att klagomålet kan föras både uppåt och nedåt i organisationen. Helena 
beskriver vidare att de försöker hålla sig så nära kunden som möjligt, så hon brukar ge förslag 
på hur hennes medarbetare kan svara till kunden men att de måste omformulera det så att det 
blir en personlig version. Anna berättar att problemet i blir löst i första kontakt blir det enbart 
mer ansträngande för kunden att behöva "processas vidare", och därför menar Anna att de 
strävar efter att förse personalen befogenheter som krävs för att lösa kunden i första kontakt.  
 

5.5.2!Service!recovery!–!aktiviteter!
Under frågan När ni hanterar ett klagomål, hur vill ni att era kunder ska uppfatta er? nämner 
Anna att de önskar bli uppfattade som personliga, engagerade och att de vill hjälpa till att ge 
ett bra svar, som även Frida poängterar. Vidare berättar Frida att de inte har någon direkt 
traditionell kundservice utan att hon och hennes kollega är mer som vägledare. Gustav menar 
också att det viktigaste är att kunderna uppfattar dem som att de verkligen tar åt sig av vad 
kunderna skriver till dem. Som Beatrice nämnt tidigare vill hon att deras kunder ska uppfatta 
dem som korrekta, personliga och trevliga och hon belyser vikten av att hjälpa kunden i första 
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kontakt. Camilla säger att kunderna ska uppfatta dem som lyhörda, att de är tacksamma för att 
kunderna hör av sig samt att de agerar när det är något som måste åtgärdas. Erik berättar att 
de arbetar i enlighet med uppsatta ledord inom organisationen och således är detta hur de vill 
bli uppfattade. Vidare lägger de stor vikt i känslan i hur de skriver och att om de inte tänker på 
känslan så spelar det ingen roll vad som skrivs, då kommer svaret ändå tolkas och uppfattas 
på ett sätt som det inte var avsett. Helena säger att: ”Jag hoppas att de ska uppfatta oss som 
att vi tar deras klagomål på allvar, att vi är proffsiga och trevliga och att vi kan vända det så 
att de känner att de är nöjda i slutändan, åtminstone nöjda med svaret.” 
 
Vidare på frågan Finns det riktlinjer gällande hur svaret ska utformas? uttrycker samtliga 
respondenter en viss flexibilitet och vissa har tydliga riktlinjer medan andra snarare har 
rekommendationer eller ännu mer fritt än så. Anna säger att en riktlinje hon brukar trycka på 
är att de ska vara så personliga som möjligt medan Frida uttrycker att en trevlig ton är viktigt 
och att de tackar för synpunkter och att kunden har tagit sig tid att skriva till dem. Beatrice 
belyser att det finns många rekommendationer och uttrycker: ”Men sen så ser vi ju alltid till 
att vi lägger till en personlig touch, för vi vill inte att det ska vara en maskin eller robot som 
sitter och svarar på frågorna.” Camilla säger att de inte har några specifika riktlinjer för hur 
svaret ska utformas på grund av att det enbart är en person som svarar samt att varje ärende är 
unikt. Hon berättar att de har nedskrivet tonaliteten som ska genomsyra allting och belyser 
vikten av att ha samma tonalitet genomgående så att svaret inte beror på den person som 
svarar. Denice berättar att hon tagit bort regler för hur svaret ska utformas och fortsätter: ”Jag 
gillar inte regler, regler bara begränsar människor och det är inte bra”, istället har de skapat 
ett antal principer att jobba efter. En av dessa principer innefattar att personalen får 
kvalitetssäkra sig själva och sina svar genom och därmed känna sig stolta över vad de gör. 
Hon fortsätter att det inte är enkelt att verka i en kanal med väldigt mycket klagomål. Hon 
fortsätter: ”Det är väldigt hårda ord, det är tuffa känslor, det är mycket argt. Det kanske är 
den argaste kanalen vi har. De dialogerna som kommer som klagomål på Facebook, de finns 
inte på chatt, telefon eller mail.” Gustav berättar att de har vissa riktlinjer med syfte att det 
ska se likadant ut genom alla svar, bland annat innefattar dessa en hälsningsfras, ett tack för 
synpunkten och slutligen en trevlig avslutningsfras undertecknat med deras namn. Helena 
säger att de har en manual för detta som handlar om att de ska vara människor, behandla 
kunden på ett vänligt sätt och med respekt.  
 
Under frågan När en kund framför ett klagomål, hur bestämmer ni då vad följden ska bli? 
berättar Anna att de tillämpar frihet under ansvar för personalen och att de kan fråga efter stöd 
i de situationer som det behövs. Hon uttrycker vidare ett stort förtroende till den personal som 
svarar på klagomålen och att de även rekryterat medarbetare som är engagerade i att lösa 
kundens ärende, trivs och som älskar sitt jobb. Camilla säger att det är viktigt att i första hand 
ta reda på fakta med tanke på att det är en upplevelse fråga och att kunderna sällan förväntar 
sig kompensation på Facebook. Om så skulle vara fallet menar hon att de hänvisar till ett 
privat mail för att inte det ska ske offentligt. Denice berättar att det interna samarbetet är 
viktigt och att personalen samarbetar och diskuterar ärenden med varandra, samt ibland 
rådfrågar de henne. Både Gustav och Helena säger att vad följden ska bli bestäms beroende på 
vad det är för typ av klagomål och vad ärendet avser, antingen kan det handla återbetalning 
eller ersättning. 
 
Vidare ställdes frågan Vad tror ni att kunderna förväntar sig när de framför ett klagomål 
både när det kommer till bemötande och följd? där Anna, Beatrice och Gustav uttrycker att de 
tror att kunderna vill att de ska lyssna på dem och att de får någon typ av respons oavsett vad 
den är, samt att de tar till sig av det kunderna säger. Gustav fortsätter att ofta skriver kunden 
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för att få någon form av ersättning och att detta är något som de inte diskuterar öppet då andra 
kunder riskerar att lägga sig i. Handlar det om någon ersättning tar de således det vidare på 
annat sätt, ofta via telefon eller mail. Camilla säger att: ”Jag tror det är väldigt sällan som 
man är ute efter en kompensation utan att man vill berätta att nu är jag förbannad, ni har 
behandlat mig dåligt, se mig. Och bara genom att bekräfta och be om ursäkt, även fast det är 
förfärligt att det har hänt, så kommer man väldigt långt.” Hon säger vidare att hon tror att 
förväntningarna kan skilja sig mellan kunder men att rent generellt tror hon att människor 
tycker det är lite jobbigt att klaga och att man av den anledningen inte förväntar sig så 
mycket. Camilla tillägger: ”Så oftast blir man nog positiv om man får någon kompensation.” 
Denice berättar att det alltid är svåra diskussioner om hur mycket man ska kompensera eller 
reducera och att det finns mallar gällande hur de ska göra men att det alltid finns de ärenden 
som fallet utanför dessa. Denice berättar att de ofta frågar kunden om vad de anser vara en 
rimlig ersättning. Erik berättar att han tror att det finns en förväntan att de ska kunna lösa 
kundens problem, då inte alla är insatta i att banksekretessen innebär en del restriktioner. Med 
tanke på att de inte kan gå in på kundens personliga ekonomi på Facebook måste de försöka 
vägleda in till någon annan kanal där de faktiskt kan behandla ärendet. Han menar vidare att 
vissa kunder förstår att de inte kan ta privata ärenden på Facebook och inte enbart på grund av 
banksekretessen utan för att Facebook är en tredje part och därmed inte vill lämna ut 
information.  
 
Frida säger att kunderna förväntar sig snabba svar på Facebook och således är det en bra kanal 
om man som kund vill bli hörd. Helena säger att kunderna ofta kan ha en annorlunda ton på 
Facebook och att de får räkna med att svaret delas och länkas. Hon menar också att hon tror 
att kunderna vill ha ett snabbt och korrekt svar samt att tiden som de har funderat på att skriva 
klagomålet är ganska kort och ofta sker i affekt, medan en annan kund kanske går hem och 
funderar på om de ska orka ringa till företaget. Hon säger fortsättningsvis att: ”Och på det 
sättet är det ju bättre med Facebook-kunderna, för de kanske får ett snabbt svar och är nöjda. 
Istället för att de går hem och berättar för fem bekanta hur dåligt bemötande de fick, så det är 
lite skillnad.” 
 

5.5.3!Leverans!av!service!recovery!
 
Snabbheten i leveransen   
Under frågan har ni någon specifik tidsram som ni förhåller er till när ni hanterar klagomål? 
framgår det att samtliga respondenter anser det vara viktigt att förhålla sig till en tidsram, 
däremot varierar det i avseende på om denna tidsram förmedlas till kunderna eller om det 
enbart är ett internt mål inom företaget.  
 
Vissa respondenter har en ganska exakt tid som de förhåller sig till, bland annat Beatrice 
berättar att de har en svarstid på 30 minuter, men som beroende på situation självklart varier. 
Detta är inget som de förmedlar ut till kunden däremot. Både Camilla och Frida uttrycker att 
de har en svarstid på en timme och Frida belyser att de inte gör någon skillnad i om det avser 
ett klagomål eller ett allmänt inlägg. Anna däremot berättar att tidsramen som de förhåller sig 
till beror lite på om det är ett privat meddelande eller om det står på väggen. Hon menar att de 
kommer att ha mer fokus på tidsramen nu när de har ett verktyg som hjälp för att hantera 
klagomål på Facebook. Hon berättar att även om de inte gått ut med kundservice på Facebook 
så har ändå kunderna ”trängt in sig där och vill ha svar.” Denice säger de tidigare hade ett 
mål på att svara inom 60 minuter, efter att ha nått det målet och nästa på 30 minuter har de nu 
utmanat det med det nya målet på 15 minuter. Däremot berättar hon att i lite mer extrema 
ärenden håller de kontakten med kunden genom hela ärendet, hon säger: “vi håller fast den 
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här kunden så länge tills vi vet att ärendet är löst.” Även Erik berättar att de har interna 
riktlinjer, som för tillfället ligger på att svara inom 10 minuter, samt att det står på Facebook 
att de svarar snabbt.  
 
Helena berättar att de har riktlinjer som avser att de ska svara kunden åtminstone samma dag 
och att detta står i deras policy, och att hon hoppas att alla medarbetare förhåller sig till detta. 
Hon brukar även “ligga på medarbetarna om de är sega med att svara.” Vidare menar hon 
att det är viktigt att försöka förse kunden med ett förhållandevis snabbt svar då alla idag går 
runt med sin mobiltelefon och ska således inte behöva vänta på ett svar. Gustav däremot 
uttrycker en skillnad gällande hur de förhåller sig till denna tidsram i jämförelse med de 
övriga respondenterna. Han berättar att ett visst antal medarbetare har schemalagt att hantera 
Facebook fyra till fem gånger per dag. Han berättar sedan att det inte finns någon direkt 
tidsram som de förhåller sig till utan att de strävar efter att svara så snabbt de kan.  
 
På underfrågan Varför är svarstiden viktig att förhålla sig till? säger Anna och Frida att de 
tror att kunderna förväntar sig att få ett svar direkt. Anna fortsätter att trots att det är kostsamt 
att i ett stort företag med många kunder att ha snabba svarstider, så är det värt menar hon. 
Helena anser att snabba frågor ska ha snabba svar samt att de är en service att visa kunderna 
att de är lite på alerten och ser dem. Hon trycker på att kunderna inte vill bli ignorerad och 
särskilt när man är upprörd vill man behöva sitta och vänta på ett svar.  Då menar Helena att 
fler kunder kan haka på med och tänker att: ”ja här får man ju minsann inga svar.” Då menar 
hon att det är bättre att stoppa det direkt med ett bra svar. I linje med Helenas resonemang 
menar även Beatrice att svarstiden är viktig att förhålla sig med hänsyn till att sociala medier 
är snabbt och då menar hon att de måste “spela efter de spelreglerna”. Fortsättningsvis säger 
Erik att: ”Ju längre en fråga får ligga utan att vi tar ägarskap över den desto större risk är 
det ju att andra tar ägarskap över frågan.” Camilla uttrycker som resterande respondenter att 
den uppsatta tidsramen är väldigt viktig att förhålla sig till och hon menar att det har att göra 
med att kunder reagerar så olika. Om en kund är väldigt upprörd är tiden särskilt viktig, menar 
hon. Camilla säger att hon anser att det ofta är tiden som kunden blir mest ilsken för. Hon 
uppger därmed att det är viktigt att kunden vet vad denne kan förvänta sig och förstår varför 
den ibland får vänta.  
 
Empowerment  
Av frågan Kan du berätta om vem det är som svarar på kundens klagomål på er 
Facebooksida? framgår att detta skiljer sig åt mellan respondenterna, mycket beroende på 
storleken på företaget och den trafik de har på Facebook. Anna berättar att de har en 
kundservice där personalen är specialiserade på kundservice i skrift. Medarbetarna får 
utbildning via en samarbetspartner som består av tre olika faser. Beatrice och Erik berättar att 
även de har ett stort kundcenter varav team bestående av medarbetare med bred kompetens 
och lång erfarenhet inom företaget. Denice beskriver att de har ett eget team bara för sociala 
medier och de är kreativa och vågar tänka utanför boxen. Hon fortsätter att vad som är av stor 
vikt när det kommer till sociala medier är att medarbetarna ska vara kommunikativa samt 
kunna ta ansvar för att inte släppa kunden förrän ärendet är löst. Gustav berättar att den 
personal som ansvarar för att svara på klagomål på Facebook även gör det via telefon, mail, 
chatt samt recensioner som de får på företagets hemsida. Han fortsätter att dels har de en 
nybörjarutbildning sedan ställer de krav på medarbetarna att de ska ha hyfsad god datorvana i 
och med att det går ganska fort när de chattar exempelvis.  
 
Camilla, Frida och Helena skiljer sig något åt från de övriga respondenterna med avseende på 
att de inte har någon kundservice bestående av ett antal medarbetare som svarar på kundens 
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klagomål. Camilla berättar att det är en person inom företaget som svarar på klagomålen på 
Facebook och att denne även har andra arbetsuppgifter som inte avser sociala medier medan 
Frida berättar att det är hon tillsammans med en kollega som ansvarar för klagomålen på 
Facebook. Frida menar vidare att de inte fått någon regelrätt utbildning i att hantera klagomål 
på Facebook mer än att tillsammans med kommunikationsavdelningen gå igenom vad som 
gäller och förväntas av dem. Helena säger vidare att det inte är någon i organisationen som 
jobbar heltid med sociala medier utan att hon några timmar i veckan arbetar med sociala 
medier och därefter är det butikerna i sig som bestämmer vem det är som ska svara på 
klagomålen på Facebook, och att detta ofta delegeras av butikschefen till någon som gillar 
Facebook. 
 
Vidare ställdes frågan Kan du berätta vilka befogenheter personalen har som svarar på 
klagomålen på Facebook? och där varierar svaren något mellan respondenterna men för 
majoriteten ter det sig tämligen fritt. Anna beskriver det som frihet under ansvar och nämner 
vidare att de idag inte har lika mycket fokus på effektivitet, det vill säga att personalen 
behöver vara snabba, utan hellre att de kan lösa ärendet i första kontakten. Gustav berättar 
även han att de är ganska fria och att det mer handlar om att göra kunden nöjd än att ta en 
väldigt stor mängd samtal varje dag. Beatrice berättar att personalen har ganska mycket 
befogenheter och att de har rätt att svara inom företagets kommunikationsriktlinjer samt ska 
förhålla sig till vad företaget säger och står för. Deras ansvar är sedan att svara korrekt i 
enlighet med dessa. Camilla uttrycker ett fullt förtroende för sina medarbetare och menar att 
den person som svarar på klagomål på Facebook har, tack vare hennes personlighet och 
erfarenheter, fulla befogenheter. Denice belyser att personalen har fulla befogenheter men 
tillägger även: “Sen så tror jag att befogenhet handlar mycket om att de ska kunna ha all 
befogenhet för att lösa det för kunden, sen så måste de även känna att de har det.” Erik 
berättar att personalen har väldigt få begränsningar i sin befogenhet och att det inte är någon 
som sitter och kontrollerar vad de får svara på och inte. Han anser även i detta sammanhang 
att samarbete mellan personalen är viktig. Vidare uttrycker Helena att personalen har 
befogenheter och hon säger ”Jag har sagt att ni kan sätta stopp för saker, ni kan ta bort 
kommentarer, ni kan svara vad ni vill. För det går alltid att fixa i efterhand. Det är bättre än 
att man sitter maktlös och ser något skena iväg.” 
 
Under frågan Har personalen de befogenheter som krävs för att hantera klagomålen? uttalar 
samtliga respondenter en övertygelse om att personalen har de befogenheter som krävs för att 
hantera klagomålen på Facebook. Det uttrycks ett genomgående förtroende för den personal 
som svarar på Facebook. Anna säger att trots att personalen har de befogenheter som krävs så 
är det svårt att alltid göra alla kunder nöjda, men trycker på att ge kunden förtroende, vara 
öppna samt visa att de finns där för att hjälpa till. Hon säger att ibland kan det vara svårt 
särskilt när allt detta händer via skrift då det kan bli så mycket hårdare och således risk för 
missuppfattning. Erik uttrycker att personalen har den befogenhet som krävs men att deras 
hinder är banksekretessen och att det är viktigt att vara tydligt med denna gentemot kunderna. 
Gustav betonar att de har ganska god kontakt med deras butiker, och i samband med att hans 
team befinner sig på huvudkontoret har de nära till övriga avdelningar.  
 
I samband med frågorna gällande befogenhet frågades även Anser ni att personalen har den 
utbildning som krävs för att hantera klagomålen på ett effektivt sätt? där Anna uttrycker 
vikten att som personal ha rätt kompetens och hon berättar att den personal som sitter med 
sociala medier har arbetat inom företaget väldigt länge. Beatrice säger att de dels har 
utbildning för medarbetarna initialt när de börjar på kundservice och därefter sker 
kontinuerliga utbildningar som innefattar att prata om sociala mediers utveckling samt 
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gällande kommunikation. Hon lyfter fram vikten av att ge personalen feedback samt hålla 
teamet uppdaterade om vad som händer i deras organisation men även på Facebook, för att de 
ska kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Camilla berättar: “Förutom att du ska kunna Facebook 
rent tekniskt, men det är ju inte särskilt märkvärdigt, tror jag att du ska vara en riktigt bra 
skribent.” Hon betonar återigen att personalen ska kunna deras tonalitet samt ha en viss 
lyhördhet och ödmjukhet.  
 
Denice är av samma åsikt gällande att personalen har den utbildning som krävs. Hon berättar 
att de satsar väldigt mycket på utbildning och att medarbetarna initialt går en utbildning, om 
system och ren fakta, på antingen sex eller nio veckor. Hon fortsätter: “Gällande 
kommunikationsbiten jobbar vi mycket själva och skapar vad vi behöver för teamet.” Erik 
säger att de har interna klagomålsutbildningar och att även de lägger stor vikt vid 
kommunikationsfärdigheter som han anser är särskilt viktiga i sociala medier i och med att de 
är mer utsatta där om de skulle misslyckas med sin kommunikation. De har också 
gemensamma coachträffar där de går igenom hur de ska bemöta de mer komplicerade 
frågorna. Han berättar vidare att fokus inte ligger rent faktamässigt utan hur de ska få till 
känslan i hur de skriver.  
 
Frida anser också att de har den utbildning som krävs och tillägger att: ”Men däremot om det 
skulle vara en sån här riktig rysare som blir världens storm på Facebook, då är det ju klart 
att vi tar hjälp av experter.” Hon säger att sedan de började med Facebook har de byggt upp 
ett kontaktnät med bland annat gruppchefer och får således den stöttning som de behöver 
därifrån. På denna frågan poängterar Helena inledningsvis att det är svårt att vara expert på 
något som är så föränderligt som sociala medier. Vidare berättar hon de försöker ha 
nybörjarutbildningar som avser teknik och hur man svarar rent praktiskt på Facebook, sedan 
finns det även inspirationsföreläsningar. Hon berättar att under dessa utbildningar brukar hon 
fråga personalen om det är något specifikt de skulle vilja ha tips och råd gällande. Även 
Gustav berättar att deras medarbetare får en grundutbildning samt kontinuerliga utbildningar i 
dels hur de ska uttrycka sig samt produktutbildningar. Han fortsätter att de har utbildningar 
som är schemalagda varje vecka till och med. Vidare säger han att de är cirka 10 stycken av 
20 medarbetare som arbetar med Facebook på kundservice.  
 
5.6!Övrigt!
  
På Frågan Kan du beskriva vanligt förekommande misstag som företag gör i hanteringen av 
klagomål på Facebook? berättar Anna att hon anser att det är felaktig strategi att som företag 
radera klagomål. Som majoriteten av övriga respondenter nämnt belyser även hon att 
rasistiska påhopp, irrelevanta saker samt hot bör censureras men att det måste finnas en 
transparens som tillåter individer att uttrycka sig och därmed att inte visa en vinkling av 
verkligheten. Helena menar att ett vanligt förekommande misstag som företag gör är när de 
använder sig av uppenbara standardsvar. De strävar efter att undvika dessa genom att kringgå 
vad hon benämner som “politikersvar” och istället sträva efter en mer vardaglig ton. Helena 
poängterar däremot att hon anser att många företag är duktiga idag med sociala medier. Hon 
säger att: ” Jag tror att man tvingas vara så duktig och ha bra svar för att det är så offentligt 
och det är inte bara en person som ser det.” Hon poängterar att via telefonen kan man ha en 
“snäsigare ton” men att detta inte är möjligt med hänsyn till att hanteringen på Facebook är 
offentlig och alla kan ta del av det. Hon menar således att man skärper till sig lite när det 
kommer till Facebook.  
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Utöver att som företag använda sig av standardsvar anser Helena att ytterligare ett misstag 
som företag gör är att inte bemöta klagomål överhuvudtaget. Hon menar att tolkningar då 
lämnas över till andra vilket kan resultera i diverse diskussioner. Erik berättar om hur deras 
resa sett ut gällande hanteringen av klagomål på Facebook och menar på att de kommit till 
insikt gällande vikten av tonalitet och därmed ta hänsyn till känslan när de besvarar ett inlägg. 
Erik menar att fokus måste ligga på känslan så att kunden “känns sedd och hörd och 
förstådd”. Vidare berättar Erik att de tidigare nog uppfattades som mer byråkratiska i sina 
svar, han säger att: “När vi började med sociala medier så förstod vi direkt att vi måste tänka 
om. Det här funkar inte i det här formatet.” Han menar att Sociala medier krävde nya sätt att 
svara på och att de vill upplevas mänskliga och att det inte är en “byråkratisk apparat” som 
skriver, denna resa menar han har inte många företag gjort än. Misstag som företag gör i 
hanteringen av klagomål på Facebook uppger Frida är när företag inte bemöter kommentarer 
och däribland klagomål. Hon beskriver ett fall där ett företag hamnade i blåsväder för att de 
inte bemötte kommentarerna. Att bemöta kommentarer menar Frida ska inte företag vara 
rädda för. Hon belyser vikten av att som företag ibland faktiskt gå ut med att be uppriktigt om 
ursäkt, och därmed erkänna sitt misstag förutsatt att det skett något faktiskt är företagets 
misstag.  
 
I linje med ovanstående resonemang gällande företag som inte bemöter kommentarer nämner 
även Gustav detta som ett problem. Han poängterar att det ibland är viktigare att företag 
svarar än hur de svarar. Denice anser även att utelämna att svara är ett misstag som företag 
gör samt att när de väl bemöter så gör de det väldigt ”coorporate”.  Hon förtydligar detta 
genom att berätta att det då avser företag som inte bemöter deras kunder och klagomål 
personligen och att detta kan bero på att det eventuellt saknas en plan för hur de ska svara 
samt att företagen är rädda som hon ifrågasätter i och med att kunderna ju “bara är 
människor”. Till skillnad från resterande respondenter poängterar Camilla att ett vanligt 
misstag som företag gör i hanteringen av klagomål på Facebook är när de går i självförsvar. 
Beatrice belyser ett ytterligare misstag som företag gör är att lämna klagomålet vid Facebook 
genom att de endast ge ett svar i linje med ”Tack för din åsikt, ha det bra. Hej!“. Detta menar 
Beatrice visar på att företaget faktiskt inte lyssnar på kunden. Hon beskriver att något som de 
lärt sig är att försöka lösa kunden mer här och nu, och inte hänvisa vidare till någon annan 
kommunikationskanal för att det kan leda till ännu mer missnöje hos kunden. 
 
På Frågan Om vi nu hoppar in i framtiden, hur skulle ni vilja att er klagomålshantering ser 
ut? beskriver Anna att deras strategi är att hänga med i tiden och även ligga steget före 
kunden, genom att de följer kunden mycket, både dennes behov och förväntningar. Hon 
avslutar med om kundernas behov eller förväntningar är att de ska finnas på Facebook eller på 
någon annan kanal i framtiden, så ska de vara där. Helena berättar att om Facebook 
fortfarande kommer finnas kvar så blir det allt viktigare att sköta det. Om det i framtiden rör 
sig om ett annat medium vet man inte men hon tror att den digitala hanteringen av sådana här 
saker är här för att stanna. Helena beskriver vidare att hon tror att klagomålen kommer att bli 
fler och att om hon får vara lite fördomsfull menar hon att personer som är mycket aktiva med 
att lämna synpunkter idag ofta är äldre individer som inte har inte haft tillgång till sådana här 
typer av sociala medier tidigare. Hon nämner också att i och med att ledningen idag är 
medvetna om fördelarna som Facebook ger tror hon att det kommer ställa allt mer krav på 
dem i framtiden i hur de arbetar med det i form av nya mål, krav och rapporteringar.  
 
Frida, Beatrice och Camilla diskuterar den tekniska utvecklingen av Facebook. Frida 
beskriver en tro på att det kommer att skapas ytterligare funktioner på Facebook som således 
kommer förenkla hanteringen av missnöjda kunder. I dagsläget menar hon att de inte kan 
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arbeta på ett annorlunda sätt med hänsyn till de förutsättningar som råder men hon tillägger 
däremot att de alltid kan förbättras. Avslutningsvis säger hon att om de använt Facebook som 
en “riktig kundservicekanal” hade de behövt ett större team. Beatrice beskriver att hon önskar 
att de fortsätter arbeta som de gör i dagsläget men säger att hon hoppas att tekniken kommer 
utvecklas så att säkerheten kan stärkas i kanalen. Hon fortsätter att på så sätt kan det bli mer 
öppet, och mer ”sömnlöst mellan deras plattform till våra plattformar” samt på ett säkert sätt 
därmed kunna hjälpa kunderna. Vad hon anser att de måste tänka på idag för att nå dit är ”att 
våga vara personliga, att våga kavla upp ärmarna och våga hjälpa här och nu” samt att 
kunna läsa av kunden. Exempelvis om det är en person som är glad och humoristisk så kan 
man svara med lite humor säger hon. Camilla beskriver att det finns en önskan om att 
tekniken ska utvecklas så att de kan visa på statistik, exempelvis hur många kunder som 
klagat gällande en viss kategori. Detta menar hon skulle kunna visa kunderna hur transparenta 
de är samt vad för typ av åtgärder som de gjort med avseende på tidigare klagomål.  
 
Gustav berättar att de är tämligen nöjda med hur deras klagomålshantering fungerar i nuläget 
och att de varit förskonade från några omfattande kriser. Däremot konstaterar han att de 
eventuellt borde arbeta fram någon typ av plan om något skulle hända. Om klagomålen skulle 
öka i framtiden menar Gustav att det skulle röra sig om en resursfråga. Han säger att i 
dagsläget är antalet medarbetare som arbetar med Facebook ganska litet i jämförelse med hur 
många följare som de faktiskt har. Erik menar däremot att trots att deras ambition är att 
registrera samtliga klagomål så har de en bit kvar. Han säger att särskilt när det är många 
kunder som hör av sig samtidigt så kan vissa klagomål missas att registreras. Erik poängterar 
även att det idag finns rådande regler som gör att det inte är möjligt att alltid lösa kundens 
ärende direkt och det menar han skulle vara önskvärt i framtiden. Denice belyser att hon 
hoppas att deras företag om några år ses som en förebild för hur man hanterar klagomål. Hon 
beskriver att hon anser att det finns tre “guldregler” för kundtjänst i sociala medier. Det första 
är att lösa ärendet, det andra är att vara snabb och slutligen det sista är att vara personlig. Hon 
säger att: “Ettan och tvåan är hygienfaktorer, det måste alla någonstans ha oavsett vilken 
kundservice det är. Men nummer tre, att vara personlig. Det är där man som varumärke kan 
göra skillnad.” 
  
Avslutningsvis ställdes frågan Är det något som ni vill lyfta fram gällande er hantering av 
klagomål på Facebook som inte vi har berört? där majoriteten av respondenterna menar att 
det inte är något som de vill lyfta fram som inte berörs. Erik säger att sociala medier är väldigt 
bra i synpunkten att de får möjlighet att bemöta synpunkter ofiltrerat men att det innebär 
utmaningar för dem också. Genom att bemöta klagomål och synpunkter i sociala medier 
menar han att andra kunder som inte själva framfört det får möjlighet att också ta del av 
svaret, vilket han anser är viktigt. Gustav konkluderar vad han tidigare nämnt gällande att de 
inte har några mål för hur snabbt de ska svara och ingen direkt plan för hur de svarar och han 
är medveten om att detta “kan låta lite löst”. Han menar att det har att göra med att de har 
vuxit så pass fort och menar således att dessa mål hade behövts uppdateras hela tiden. Han 
tillägger: “Sen tycker vi ju givetvis att det är kul att vi får så pass mycket respons på 
Facebook, och därför ökar vi helt enkelt resurserna som hanterar Facebook också.” 
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6.!ANALYS!OCH!DISKUSSION! 
I detta avsnitt analyseras det insamlade materialet för att kunna identifiera hur processen att 
arbeta med service recovery via sociala medier ser ut i olika företag. Detta görs genom att 
sammanlänka den teoretiska referensramen med det insamlade materialet för att kunna 
erhålla en djupare förståelse inom studiens ämnesområde. De teman som ligger till grund för 
analysen är de teman som följer den modell för service recovery på sociala medier som 
skapats från den teoretiska referensramen, samt vad som under intervjuerna identifierats vara 
relevant för att kunna besvara studiens syfte. Identifierade teman är således; sociala medier, 
synen på klagomål, bemötande, kundens känsla, snabbhet, personalens roll samt process för 
service recovery.  
 

6.1!Modell!för!service!recovery!på!sociala!medier!!
!
Nedan visas den modell (figur 3) för service recovery på sociala medier som 
konceptualiserats i slutet av den teoretiska referensramen, detta för att strukturera 
analysavsnittet och för att generera en förståelse över faktorer som är viktiga att beakta i ett 
företags service recovery-process.  
 

 
Figur 3. Modell för service recovery på sociala medier  
 
 
Ett förtydligande anses relevant att göra gällande att de teman som har identifierats från 
empirin som relevanta faktorer för att kunna besvara studiens syfte inte har inkluderats i 
modellen ovan (figur 3). Dessa identifierade teman kommer att adderas i en reviderad modell 
för service recovery på sociala medier och presenteras i studiens slutsatsavsnitt. !
!
!
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!
6.2!Sociala!medier 
 
Vad som identifierats som en gemensam nämnare gällande företags val att finnas på sociala 
medier och i huvudsak Facebook är att det är kunderna som indirekt gjort valet åt dem. Det 
uttrycks att kunderna önskar befinna sig på Facebook och således bör företag leva upp till 
deras villkor och därmed även befinna sig där. En av respondenterna uttrycker att kunderna 
“trängt in sig” på Facebook vilket går i linje med vad Baird och Parasnis (2011, s. 32) 
belyser avseende den påtryckning som finns på företag att engagera sig i sociala medier, samt 
Kaplan och Haenlein (2009, s. 67) som menar att engagemang i sociala medier bör vara av 
samtliga företags intresse. Detta är något som bekräftas av respondenterna i och med att 
samtliga befinner sig på Facebook och i enlighet med detta menar Kietzmann et al. (2011, s. 
242) att företag måste ta beslut gällande om kommunikation via sociala medier är något som 
de ska ignorera eller aktivt delta i. Trots de påtryckningar som råder går det att anta att det 
fortfarande bör finnas ett aktivt och eget val att engagera sig från företagets sida. Utan detta 
aktiva val anses det problematiskt att utforma processer för effektiv hantering av klagomål på 
sociala medier. Sammantaget behöver det inte betyda att enbart för att ett företag finns på 
sociala medier så innebär det att de hanterar klagomål på ett effektivt sätt. Det är alltså inte 
tillräckligt att enbart göra valet att finnas där utan de behöver även aktivt och kontinuerligt 
underhålla de processer de har och vara flexibla för att i framtiden kunna göra den anpassning 
och förbättringar som krävs i och med att sociala medier ständigt utvecklas.  
 
Studiens resultat visar även på att valet att finnas på Facebook grundar sig i att det tillåter 
företag att nå ut till en bred publik, detta med avseende på den stora mängd användare samt 
möjligheten att nå en bred demografi. Med en stor kanal följer således även en komplexitet 
och det är många aspekter som företag bör ta i beaktning. Att gå in i en ny värld kan därmed 
tänkas innebär nya spelregler som troligen företaget i fråga inte initialt har grundat, vilket 
ställer stora krav på deras anpassningsförmåga i samband med utformandet av sina service 
recovery-processer. Inte nog med att det troligen är regler som skapats i samfund med 
Facebooks samtliga användare så är dessa i enlighet med sociala mediers föränderliga 
karaktär och något som hela tiden modifieras. Detta kräver i sin tur att företag inbegriper en 
flexibilitet. Med den stora mängd användare på Facebook följer även många observatörer och 
klagande kunder. Företag befinner sig således på en arena med en stor publik där publiken 
kan vara med och påverka spelet på grund av den offentlighet och transparens som råder.  
 
Ett flertal respondenter nämner vidare att det sker ett pågående samtal på sociala medier och 
att det krävs en närvaro för att kunna påverka det som skrivs. Den möjlighet som sociala 
medier erbjuder företag genom att aktivt engagera sig i konversationer med kunder i realtid 
går i linje med vad Dekay (2012, s. 295) belyser. Detta implicerar att företag står inför valet 
att dels bestämma hur mycket de ska engagera sig dels om de aktivt ska agera på det som 
skrivs. Oberoende vad företag väljer att göra elimineras inte samtalet och företag riskerar 
därmed att förlora den kontroll som de hade kunnat genereras genom att vara engagerade. I 
enlighet med vad Kietzmann et al. (2011, s. 242) belyser gällande att makten i och med 
sociala medier har förflyttats till kunden, kan engagemang och genom att ta del av samtalet 
vara ett sätt för dem att återta en form av makt, som de alltså har förlorat i stor utsträckning i 
och med sociala mediers uppkomst.  
 
Sociala medier innebär en transparens som enligt respondenterna anses inbegripa såväl 
möjligheter som utmaningar. Detta bekräftas av Jalonen och Jussila (2016, s. 134–135) som 
diskuterar att sociala medier har resulterat i en oförutsägbar transparens och en skyldighet att 
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möta kunder publikt samt av Einwiller och Steilen (2015, s. 196) som även de verifierar 
sociala mediers publika karaktär. Med avseende på transparensen poängterar en respondent att 
de inte kan gömma sig för det som skrivs, vilket kan vid en första anblick tyckas vara något 
negativt. Däremot belyser en av respondenterna att detta sätter press på företag att utvecklas. 
Vidare belyser en annan respondent att företag tvingas vara duktiga och anstränga sig på 
grund av att hanteringen är synlig för alla. Utöver att transparensen tvingar företag att 
begrunda sitt bemötande kan det även tänkas fungera som en kvalitetssäkring för kundens 
räkning. Skulle ett företag missköta hanteringen av klagomål finns det kunder som antingen 
kan observera eller aktivt delta i konversationen, vilket ytterligare ställer krav på företag att 
hantera klagomål väl i första kontakt. Detta resonemang går även i linje med en av 
respondenterna som poängterar att om de som företag skulle misslyckas med hanteringen av 
klagomål på Facebook blir de mer utsatta i sin kommunikation. De krav som ställs på företag 
i och med transparensen kan således betraktas som en fördel för kunden.  
 
Ytterligare en positiv aspekt avseende den transparens som råder på sociala medier lyfts fram 
av en respondent som menar att de genom publik hantering av klagomål kan förse andra 
kunder med svar på eventuella funderingar. En publik hantering kan därmed liknas vid en 
masskommunikation av lösningar gällande olika kunders problem, vilket är fördelaktigt 
särskilt för de kunder som av olika anledningar själva inte framför klagomålet. Detta kan 
således anses vara en resursfråga då det avser besparingar av kostnader som annars hade 
uppkommit om företaget hanterat klagomål via traditionella kanaler. Den positiva aspekten av 
den publika hanteringen bekräftas även av Balaji et al. (2016, s. 538) som menar att andra 
kunder får ett bevis på att ett problem är åtgärdat samt en försäkran på att ärendet kan lösas på 
liknande sätt i framtiden. Dessa resonemang synliggör de möjligheter som företag kan erhålla 
genom att hantera klagomål på Facebook och därmed bör resurser tillsättas så att de har 
möjlighet att hantera dessa väl.  
 
Vidare framgår att en effekt av transparensen är att andra kunder med enkelhet kan gå in och 
kommentera i en konversation som sker mellan företag och kund. Genom att beakta denna 
konversation kan kunden enligt Kowalski (1996, refererad i Einwiller & Steilen, 2015, s. 197) 
facilitera sitt egna klagomålsbeteende. Det kan tänkas att dessa kunder som observerar eller 
deltar i diskussionen antingen kan innebära en stöttning i företags hantering av klagomål eller 
ytterligare utmaningar. Förutom en av respondenterna som finner detta problematiskt på 
grund av att andra kunder på ett ofördelaktigt sätt kan lägga sig i varandras ärenden, framhålls 
denna aspekt av transparensen som positiv.  
 
Utöver den offentliga aspekten belyser respondenterna även att Facebook är väldigt 
föränderligt, varvid en respondent anser att det föreligger en problematik som avser 
svårigheter i att vara kunnig inom något som är så föränderligt. I och med detta ställs 
sannolikt högre krav på företags flexibilitet samt förmåga att omvandla utmaningar till 
möjligheter. Företag bör heller inte se sina service recovery-processer som statiska, vilket gör 
diskussionen intressant gällande om det är möjligt att forma en statisk process för service 
recovery att applicera för företag inom olika kontexter. Föränderligheten kan således vara en 
av anledningarna till den bristande forskning som råder inom området att konstruera service 
recovery-processer för att hantera klagomål via sociala medier. Eventuellt är 
klagomålshanteringen via sociala medier fortfarande i ett begynnande skede och många 
företag är mitt uppe i att konstruera sina service recovery-processer. Med anledning av att 
vissa företag inte har hanterat klagomål under en längre period vet de möjligen inte heller 
effekten av sin hantering.  
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Något som vidare diskuteras av ett flertal respondenter är det faktum att den kund som skriker 
högst på Facebook också syns mest. Beatrice betonar att det finns en era av troll som nu råder 
på Facebook, vilket enligt Baird (2011, Kiesow, 2010, refererad i Dekay, 2012, s. 293–294) 
inte främjar för en vidare diskussion mellan kund och företag. Vidare bekräftas variationen av 
kunder som samtliga skiljer sig åt i sitt klagomålsbeteende (Singh, 1990, s. 80). Detta är något 
som företag bör skapa en medvetenhet kring vid implementeringen av service recovery, då det 
skulle möjliggöra att anpassa hanteringen beroende på vilken typ av kund det är som klagar. 
Även sociala mediers framväxt och rådande popularitet kan innebära att individer som 
tidigare valde att inte framföra klagomål nu erbjuds en kanal att enkelt göra detta i. Detta är 
en indikation på att ytterligare kundsegment kommer att i offentlighetens ljus träda fram tack 
vare sociala medier. Detta bekräftas även av en respondent som menar att Facebook är en 
kanal för att kunna fånga upp ytterligare missnöjda kunder. Följaktligen kommer fler resurser 
krävas, både i form av personal men även för att kunna generera nya lärdomar om hur dessa 
olika kundsegment beter sig, för att därefter kunna anpassa deras bemötande. Det kommer 
således inte enbart ställa krav på att företag har strategier för att kunna hantera dessa nya 
kundsegment utan även krav på att det finns resurser som möjliggör hanteringen av den 
mängd klagande kunder som förväntas öka.  
 
Studiens resultat indikerar även på att det finns utmaningar beträffande att kunna hantera den 
spridning av information som enkelt sker på Facebook, vilket stärks av Akrimi och 
Khemakhem (2012, refererad i Vinerean et al., 2013, s. 67) som menar att detta ytterligare 
karaktäriserar sociala medie-kontexten. Det uppfattas av några respondenter som en utmaning 
då spridningen kan ske utan att företaget hinner reagera och agera. Snabbheten i spridningen 
bekräftas vidare av Einwiller och Steilen (2015, s. 195–196) som menar att den enkelt kan ske 
endast med ett knapptryck. Att företag numer inte enbart måste hantera kunder offentligt och i 
realtid, utan även med hänsyn till att deras hantering och svar på klagomål alltid kommer att 
lagras, implicerar att misstag sällan går att dölja.  
 

6.3!Synen!på!Klagomål!!
 
Genomgående uttrycks klagomål som något positivt av samtliga respondenter och som en 
möjlighet att förbättra den egna organisationen. Detta visar på samma syn som Broadbride 
och Marshall (1995, s. 16) som menar att klagomål förser företag med information om att ett 
problem existerar med ett företags produkt eller tjänst. Får företag möjlighet att ta del av 
sådan information kan det tänkas att de kan identifiera problemområden för att eliminera vad 
som initialt orsakade dem, vilket således resulterar i att den egna organisationen kan 
förbättras. Ett klagomål blir sedermera en indikator på att det finns förbättringsområden inom 
organisationen och därmed kan arbetet med service recovery på sociala medier vara ett 
verktyg för att identifiera problem i den övriga organisationen. Detta bekräftas även av en 
respondent som säger att klagomål som de får via Facebook kan starta en hel 
förändringsprocess internt hos dem, vilket indikerar på att de lägger betydande vikt vid 
klagomål.  
 
Vidare beskriver några respondenter klagomål som en möjlighet med anledning av att de blir 
varse om vad deras kunder tycker om dem. En av respondenterna menar att de för varje 
klagande kund ges möjlighet att rädda kvar en kund, vilket återfinns i Broadbride och 
Marshalls (1995, s. 16) resonemang samt vad Estelami (1999, s. 165) belyser. Detta tyder på 
att om en kund ges utrymme att efter ett servicemisslyckande framföra ett klagomål, kommer 
företaget i fråga tillgodoses med information som kan hjälpa dem att åtgärda vad kunden 
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upplever problematiskt samt att säkerställa att det inte upprepas. Framförs däremot inget 
klagomål kommer företaget heller inte bli uppmärksam på att ett problem existerar. Detta går 
i linje med vad Hart et al. (2000, s. 151) belyser gällande att företag inte kommer kunna lösa 
en kunds problem om de inte vet vad det är. Detta resonemang gällande de möjligheter ett 
klagomål kan medföra tyder på vikten av att som företag vara mottagliga och faktiskt 
uppmuntra kunder att framföra klagomål, vilket även bekräftas av Bodey och Grace (2006, s. 
184) samt Balaji et al. (2015, s. 650) som menar att det är en förutsättning för att kunden inte 
ska sprida negativ word of mouth. 
 
Ingen av respondenterna ställer sig negativa till klagomål, detta går därmed inte i linje med 
Fornell och Wernerfelt (1987, s. 337) resonemang gällande att företag ofta uppfattar klagomål 
som något att undvika inom organisationen. Istället framgår det att majoriteten av 
respondenterna uppmanar till klagomål snarare än att undvika dem. Det faktum att de har valt 
att finnas på Facebook och bemannat kanalen, oavsett om de har en uttalad kundservice eller 
inte, tyder på att de uppmuntrar till klagomål från kunder. I linje med detta resonemang tyder 
studiens resultat på att samtliga respondenter påvisar en vilja att göra det enkelt för kunder att 
framföra klagomål genom att finnas tillgängliga i många kanaler, vilket Hart et al. (1990, s. 
151) poängterar är en viktig del i att uppmuntra kunder att klaga. Vidare uttrycker en 
respondent att hen tror att många kunder upplever det besvärligt att framföra klagomål, vilket 
är ytterligare en anledning till varför företag bör göra det enkelt för dem att klaga. Att 
respondenterna vidare visar genom olika kanaler att de är mottagliga för klagomål kan tänkas 
vara ett resultat av att de har en positiv grundinställning till dem och att det råder en 
medvetenhet kring att klagomål för med sig möjligheter för företaget. Däremot hur väl de 
väljer att låta klagomålen påverka den egna verksamhetsutvecklingen är tämligen oklart.  
 
6.4!Bemötande!
 
Vad respondenterna uttrycker som de främsta faktorerna som prioriteras vid bemötandet är att 
de ämnar vara personliga, trevliga, lyssna på kunden samt visa en förståelse för kundens 
problem och att de tar det på allvar. Några av respondenterna uttrycker även vikten att bemöta 
med samma tonalitet genomgående så att det varken beror på den personal som svarar eller 
vilken kanal klagomålet kommer in i. Att respondenterna vidare belyser olika aspekter 
avseende vad som prioriteras i bemötandet förefaller inte helt överraskande då de verkar inom 
olika branscher och en anpassning av bemötandet kan därför behöva göras. Vad som kan 
tänkas ställa extra stora krav på bemötandet i sociala medier är på grund av vad någon 
respondent nämner om att det inte finns någon möjlighet att tyda kroppsspråk eller minspel. 
Detta inbegriper således utmaningar för företag då det skrivna ordet tenderar att uppfattas 
hårt. 
  
Studiens resultat framhåller sålunda att det är av vikt att kunna visa en förståelse för kundens 
problem, då detta är vad några av respondenterna prioriterar i bemötandet. Att visa förståelse 
är enligt Fehr och Gelfand (2010, s. 38) ett sätt för företag att visa empati gentemot kunden. 
Genom att vidta åtgärder som visar på att företaget förstår kundens problem kan det tänkas 
tyda på deras förmåga att visa empati och därmed är det tydligt att detta är något som därmed 
prioriteras i bemötandet. Däremot går detta resonemang emot vad Einwiller och Steilen 
(2015, s. 202) diskuterar med avseende på att kunder på sociala medier inte uppskattar att få 
information om hur företaget förstår deras situation i samband med ett framfört klagomål.  
 
Vidare uttrycker två av respondenterna att det av betydelse att visa tacksamhet för att kunden 
tagit sig tid att skriva till dem, vilket går i linje med Balaji et al. (2015, s. 650) som menar att 
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det är viktigt att företag visar uppskattning gentemot den kund som framför ett klagomål. En 
av respondenterna berättar att de gör detta genom att ha en hälsningsfras där de tackar kunden 
för dennes klagomål. Att det är ett effektivt tillvägagångssätt att tacka kunden i sociala medier 
bekräftas av Einwiller och Steilen (2015, s. 202) som menar att detta uppfattas som positivt 
överraskande. Att visa uppskattning kan däremot tänkas göras på olika sätt och inte enbart 
genom att uttryckligen tacka kunden. Genom att som företag lyssna på kunden, bekräfta 
denne och visa att de tar klagomålen på allvar, kan detta vara andra sätt att faktiskt visa 
uppskattning. Vidare anser några respondenter att det är viktigt att de är lyhörda samt att 
kunden uppfattar att de lyssnar till dennes problem. Detta tyder på en vilja från företagens 
sida att i deras bemötande visa empati gentemot kunden, då de prioriterar att försöka sätta sig 
in i kundens problem för att generera en förståelse för det. Således kan det även här tänkas att 
i och med ett uteblivet kroppsspråk blir det därmed viktigare att visa denna förståelse i det 
skrivna ordet. Tonaliteten i texten får med andra ord en betydande roll och emfas bör läggas 
på hur tonläget uppfattas av kunden.  
 
Att be om ursäkt till kunden är en central del i Miller et al’s. (2000) ramverk för service 
recovery och enligt Boshoff och Leong (1998, s. 42) är detta viktigt efter ett 
servicemisslyckande. Studiens resultat indikerar däremot på att be om ursäkt till kunden inte 
är något som prioriteras då majoriteten av respondenterna inte uttryckligen säger att de lägger 
stor vikt vid detta. Endast två respondenter menar att de ibland tillgodoser kunden med en 
ursäkt eftersom att de genom detta då erkänner sina misstag. Däremot finns en medvetenhet 
att enbart på grund av att det framgick vid intervjuerna att detta inte är något som prioriteras, 
betyder det inte att det är någonting som aldrig görs. Det faktum att majoriteten av 
respondenterna inte prioriterar detta bekräftar att denna aspekt förhåller sig annorlunda på 
sociala medier och därmed också Einwiller och Steilen (2015, s. 202) som poängterar att be 
kunden om ursäkt inte är effektivt i sociala medier, då det är någon som kunden förväntar sig i 
service recovery-situationen.  
 
Något som också prioriteras i bemötandet är att vara personliga, varvid en respondent 
poängterar att de tidigare var mer byråkratiska i sina svar men att detta inte fungerar på 
sociala medier. Två andra respondenter talar om en ovilja att bli uppfattade som maskiner 
eller robotar. Detta bekräftas av Roschk och Kaiser (2013, s. 303) som menar att en kund vill 
bli bemött av människor i sociala medier. Med hänsyn till att majoriteten av respondenterna 
uttrycker att de strävar efter att vara personliga i bemötandet är standardsvar något som de 
ämnar undvika i varierande utsträckning. En respondent beskriver att de försöker anpassa 
tonen i bemötandet efter kunden och menar att om denne är upprörd blir bemötandet mer 
ödmjukt. En annan respondent beskriver att vid attacker gällande en viss händelse bistår hen 
medarbetarna med standardsvar för att mildra situationen. Detta går inte i linje med Fan och 
Nius (2016, s. 1032) rekommendationer om att företag kan ge mer standardiserade svar vid ett 
mindre allvarligt servicemisslyckande. Varför det skiljer sig åt kan tänkas tyda på en 
komplexitet gällande ett servicemisslyckandes allvarlighetsgrad och att det därmed kan vara 
problematiskt att bedöma vilket bemötande som är mest passande. Troligen sätter detta press 
på den frontpersonal som svarar på kundens klagomål på Facebook då det ligger i deras 
ansvarsområde att i varje enskild situation göra den bedömningen.  
 
Vidare framgår av några respondenter vikten av att alltid bemöta kunden, vilket går i linje 
med Dekay (2012, s. 295) som menar att en vägran att svara publikt inte främjar för 
konversation. Detta implicerar att företag alltid bör svara på de klagomål de får. En 
respondent menar att detta är av vikt då tolkningar annars kan överlåtas till andra kunder. 
Däremot belyser Dekay (2012, s. 294) vidare att svara på kommentarer likt ni suger inte 



+ 74+

tjänar till någon nytta för företaget, då dessa kommentarer inte nödvändigtvis avser att lösa ett 
specifikt problem. Detta indikerar att huruvida företaget bör bemöta eller inte kan bero på vad 
klagomålet avser och att företag i sin tur bör göra en noggrann bedömning gällande detta. 
Trots att företag eventuellt har processer för hur de ska bemöta klagomål behövs troligen 
ytterligare riktlinjer som preciserar i vilka situationer som detta inte är nödvändigt. Detta för 
att det inte enbart ska vara upp till den personal som svarar på klagomålen att göra den 
bedömningen. Med tydliga riktlinjer om vilka klagomål som ska uppta personalens arbetstid 
blir det således en resursfråga då det kan resultera i en mer effektiv hantering och således en 
kostnadsbesparing.  
 
Studiens resultat indikerar på att företag måste göra en bedömning i bemötandet avseende 
vilka inlägg som ska censureras. Majoriteten av respondenterna framhåller vikten av att inte ta 
bort inlägg på deras Facebooksida och att många således har riktlinjer för vilka inlägg som 
ska tas bort. Genomgående framgår att rasistiska påhopp, hot eller kränkningar som regleras 
av svensk lag alltid censureras. I enlighet med detta menar Dekay (2012, s. 295) att 
censurering av ofördelaktiga klagomål inte främjar för konversation. Vad som däremot kan 
anses vara ofördelaktigt för ett företag kan tänkas att inte vara det för ett annat. Det går att 
spekulera i huruvida dessa bör finnas med i respektive företags strategi eller om det ska vara 
upp till personalen att göra den avvägningen beroende på situationen. Det blir således en 
hårfin skillnad mellan vad för typ av kommentarer som kunderna eventuellt upplever att 
företaget döljer på grund av att de vill undanhålla information och vad som faktiskt bör ses 
som kränkande och därmed censureras. Den etiska aspekten kan vara en svår avvägning att 
förhålla sig till då mycket grundar sig i subjektiva uppfattningar samt att företagets hantering 
blir således blottad av samtliga observatörer på Facebook.  
 
Studiens resultat gällande bemötandet tyder sedermera på att kunderna anser att bemötandet i 
sig är viktigare än att bistås med någon form av kompensation. Dels belyses en problematik i 
att föra denna diskussion med kunden publikt på grund av den risk det finns att andra kunder 
lägger sig i, dels i bedömningen på Facebook gällande vilken kompensation som faktiskt är 
skälig. Detta går i linje med Einwiller och Steilen (2015, s. 202) som belyser att det sällan är 
full ekonomisk kompensation som anammas av företag på sociala medier. Detta kan antas 
vara rimligt då det avser ett känsligt ämne som företag troligen inte önskar hantera i ett 
publikt forum. Däremot går det att tänka sig att kunder eventuellt utnyttjar det faktum att 
sociala medier och däribland Facebook är offentligt och att de därför väljer att begära 
kompensation med en tro på att det sätter företaget i dålig dager om de inte accepterar 
kundens begäran.  
 
Resonemang kring klagomåls dignitet och därmed variationen i hur allvarligt ett 
servicemisslyckande upplevs skiljer sig åt mellan individer förs av Hess et al. (2003, s. 128) 
samt Chuang et al. (2012, refererad i Fan & Niu, 2016, s. 1017). Det kan därmed tänkas att 
hantera en frustrerad kund på samma sätt som en glad kund är otänkbart i och med att dessa 
kunder uppfattar själva servicemisslyckandet på olika sätt. Därmed torde även 
förväntningarna på företagets bemötande skilja sig åt beroende på hur kunden upplever 
situationen. Bemöter inte företaget den frustrerade kunden på en nivå som denne förväntar sig 
riskerar företaget att missnöjet förs vidare. Troligen nöjer sig inte heller en upprörd kund med 
att endast få problemet löst utan även att dennes känsla av frustration bekräftas av företaget.  
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6.5!Kundens!känsla!
 
Studiens resultat implicerar att kundens känsla är ett återkommande mångfacetterat tema som 
belyses på olika sätt av respondenterna. Det uttrycks av många respondenter att Facebook 
inbegriper många varierande känslor och att det är ett forum där kunder tenderar att uttrycka 
starka känslor på, vilket bekräftas av Champoux et al. (2012, s. 24). Bakomliggande 
anledningar till detta fenomen framhålls av en respondent som menar att en frustrerad kund 
vill bli sedd av företaget och tror således att om denne uttrycker starka känslor kommer 
företaget förse denne med en snabbare respons. Detta med anledning av att företag är 
medvetna om den publika hanteringen och att den innebär att andra kunder kan lägga sig i 
samtalet och eventuellt stötta upp. Vidare beskrivs att detta kan bero på att en individ som 
befinner sig bakom ett tangentbord har större benägenhet att uttrycka starka känslor i 
jämförelse med om klagomålet skulle framföras till företaget ansikte mot ansikte.   
 
Övergripande bland respondenterna handlar det för företag om att läsa kundens känsla för att 
därefter kunna möta känslan i sättet som de bemöter på. Detta för att kunna identifiera vad det 
är som gör kunden upprörd för att slutligen kunna lösa kundens problem. Temat kundens 
känsla anses sålunda bestå av två dimensioner; dels att läsa av kundens känsla och visa på 
förståelse, dels i bemötandet lägga vikt vid känslan i hur de skriver på Facebook. Detta 
resulterar i en unik bedömning för varje klagomål och därmed blir tillvägagångssättet väldigt 
olika. Bedömningen av klagomålet kan bero på dess dignitet samt vilken typ av kund det är 
som framför klagomålet. Denna avvägning och bedömning ställer höga krav på personalen i 
många avseenden och en förutsättning är att ledningen ger personalen empowerment så att de 
har de befogenheter, makt och kunskap för att kunna göra denna avvägning.  
 
Ytterligare resonemang som bekräftar vikten av att kunna läsa kundens känsla är vad en 
respondent beskriver att de strävar efter att bemöta kunden på samma nivå, exempelvis om 
kunden är glad och humoristisk kan de svara med humor tillbaka. Detta resonemang ter sig 
inte överraskande då känslor är även något som Jalonen och Jussila (2016, s. 134–135) 
belyser och menar att sociala medier framtvingar företag att hantera dessa känsloladdade 
klagomål. Känslor bekräftas återigen även som en relevant faktor i samband med Facebook av 
Champoux et al. (2012, s. 24) som belyser att det finns nya förutsättningar som möjliggör för 
kunder att uttrycka dessa starka känslor som de annars inte hade gjort i verkliga livet. Det kan 
därmed tänkas att detta verkliga liv går att liknas vid att kunder inte är lika benägna att 
framföra lika känsloladdade klagomål ansikte mot ansikte som de nu förmår att göra via 
Facebook. Däremot kan det innebära utmaningar när kunden hellre väljer att framföra 
klagomål via Facebook framför traditionella klagomålskanaler. En respondent menar 
nämligen att på grund av att kroppsspråket elimineras, ställer detta högre krav på företagen att 
visa på en förståelse för kundens känsla.  
 
Om företag lyckas att på ett framgångsrikt sätt möta kundens känsla kan detta även antas 
resultera i skapandet av relationer. Trots att endast en respondent talar om att de strävar efter 
relationsskapande i deras hantering av klagomål kan det tänkas att detta är något som de 
övriga respondenterna ämnar göra. Detta med hänsyn till att de önskar finnas där kunderna 
finns och fokuserar på känslan i strävan att kunna lösa kundens problem. Precis som Mersey 
et al. (2010, refererad i Vinerean et al., 2013, s. 67) belyser, möjliggör sociala medier för 
relationsskapande med kunder samt en ökad känsla av intimitet mellan kund och företag. För 
att företag ska kunna identifiera och möta kundens känsla anses det krävas ett större 
engagemang i varje enskild kund vilket således kan resultera i att kunden upplever starkare 
intimitet i relationen till företaget.  
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6.6!Snabbhet!
 
Samtliga respondenter betonar vikten av att snabbt lösa kundens klagomål. Att som företag 
kunna lösa ett problem snabbt menar Hart et al. (1990, s. 153) ökar möjligheten att resultera i 
en framgångsrik lösning, vilket även bekräftas av Adelina och Marshall (1995, s. 16). Vidare 
belyser många av respondenterna vikten att lösa kundens problem i första kontakt och inte 
hänvisa denne vidare till någon annan kommunikationskanal eller avdelning, vilket implicerar 
den betydande vikt de lägger vid snabbheten i svaret. En respondent nämner vidare att de vill 
ha den expertisen på Facebook så att de har möjlighet att svara direkt. Som Grégoire et al. 
(2015, s. 179) poängterar så bör företag investera i en kundservice för sociala medier för att 
de ska kunna svara så snabbt som möjligt. Trots att samtliga respondenter mer eller mindre 
trycker på vikten att snabbt kunna lösa kundens klagomål har samtliga inte en uttalad 
kundservice. Att svara snabbt sätter vidare press på frontpersonalen, samtidigt som det 
uppenbarligen är en resursfråga. Det blir en avvägning i hur mycket de ska satsa på att svara 
så snabbt som möjligt och hur mycket fokus som ska läggas vid att ge ett så bra svar som 
möjligt. Blir svaren för snabba kan det tänkas att det läggs mindre fokus på kvaliteten i 
svaren. Detta bekräftas av Davidow (2003, s. 234) som menar att ett för snabbt svar kan ge 
intryck till kunden att företaget inte ägnat så mycket tid till att undersöka problemet och leder 
således till att kunden blir mer frustrerad.  
 
Några av respondenterna uttrycker att det är av särskild vikt att kunna svara snabbt på 
Facebook, vilket bekräftas av Balaji et al. (2016, s. 538) som menar att klagomål är synliga 
för alla. Den synlighet och transparens som råder på sociala medier har därmed gjort företag 
medvetna om att detta är något som alltid bör prioriteras. I enlighet med detta menar en 
respondent att de alltid strävar efter ett snabbt svar då de inte vill överlåta ansvaret till någon 
annan kund, utan själva ta ägarskap över frågan. Hens resonemang kan tänkas bero på att de 
inte vill att kunder ska ta del av andra kunders klagomål och därmed riskera att starta en 
diskussion som företaget inte har kontroll över. Detta för att minimera risken som Kowalski 
(1996, refererad i Einwiller & Steilen, 2015, s. 197) belyser avseende att användare på sociala 
medier kan genom att ta del av andras klagomål öka sin egna känsla av missnöje. Detta visar 
på att makten är tudelad och att den är spridd mellan både kunder och företag som hela tiden 
strider om detta ägandeskap. Detta kan därmed bli extra viktigt om fakta inte stämmer.  
 
Trots att snabbheten är något som samtliga respondenter prioriterar skiljer sig svarstiden åt 
som de strävar efter. Davidow (2003, s. 234) belyser att hur snabbt det borde gå att lösa en 
kunds problem kan variera beroende på vart klagomålet förs fram. Några av respondenterna 
uttrycker att de anser att kunderna förväntar sig ett snabbt svar på Facebook, varvid detta är 
något som företag bör förhålla sig till. Vidare uttrycks att svarstiden kan variera beroende på 
vad klagomålet avser. Två av respondenterna belyser att om kunden är upprörd så önskar 
denne inte vänta på ett svar, vilket bekräftas av Fan och Niu (2016, s. 1032) som menar att ett 
långsamt svar inte är fördelaktigt om ärendet är lite mer allvarligt. En upprörd kund ger en 
indikation på att servicemisslyckandet är av mer allvarlig karaktär och därmed bör snabba 
svar i dessa fall prioriteras. Vad som anses vara ett snabbt svar går däremot att diskutera. 
Detta för att det råder en medvetenhet om att det är en subjektiv bedömning och att det 
därmed kan skilja sig åt beroende på vilket typ av värdeerbjudande som företaget erbjuder 
kunden.  
 
Ovanstående resonemang gällande att ett snabbt svar är eftersträvansvärt på Facebook och 
något som många kunder förväntar sig går emot vad Einwiller och Steilen (2015, s. 202) 
menar som istället poängterar att ett svar som löser kundens faktiska problem är mer effektivt 
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än att ge en förhastad respons. Detta bekräftas av en respondent som säger att de inte satsar 
lika mycket på att personalen behöver vara snabba, utan att det är viktigare att de kan lösa 
ärendet i första kontakt. Detta går vidare i linje med Fan och Niu (2016, s. 1017) som menar 
att snabbheten på leveransen inte behöver var högsta prioritet i sociala medier, utan att fokus 
bör ligga på att förse medarbetare med rätt förutsättningar för att hantera klagomålet. Detta 
visar på en tvetydighet bland respondenterna avseende snabbheten på svaren och därmed kan 
det tänkas att det eventuellt kan finnas branschspecifika skillnader.  
 
6.7!Personalens!roll!!
!
Studiens resultat indikerar vidare på att personalen har en betydande roll för att hantera 
klagomål på Facebook, vilket bekräftas av Boshoff och Allen (1999, s. 64). Inom ramen för 
denna studie anses frontpersonalen vara den personal som interagerar med kunden och svarar 
på kundens klagomål på Facebook. Grégoire et al. (2015, s. 179) poängterar att det läggs stor 
vikt vid de egenskaper hos den personal som bemöter klagomål på sociala medier. Detta är 
något som återkommande belyses av respondenterna och färdigheter som anses vara viktiga 
varierar något mellan branscherna. Vad som däremot genomgående har identifierats är att 
personalen ska ha goda skriv- och kommunikationsfärdigheter, vara engagerade och 
motiveras av att göra kunden nöjd. En respondent beskriver vidare medarbetarna som kreativa 
och att de vågar tänka utanför boxen. Dessa så kallade mjuka värden beskriver Grégoire et al. 
(2015, s. 179) som viktiga och mer specifikt menar de även att personalen bör vara bekanta 
med sociala medie-kontexten samt de normer som råder för den typen av kommunikation. 
Inom bank och försäkring antas det däremot vara problematiskt att tänka utanför boxen eller 
att vara kreativa i samma uträckning som det är för exempelvis företag inom 
telekommunikationsbranschen. Således kan det vara en av anledningarna till att kreativa 
egenskaper är något som varken bank eller försäkring har uttryckt som avgörande. Istället 
önskar de ha personal som har lång erfarenhet och bred kompetens inom företaget.   
 
Relevansen att diskutera färdigheter hos den personal som bemöter kunderna på Facebook 
styrks av Bitner et al. (1994, refererad i Hocutt & Stone, 1998, s. 118) som poängterar att det 
ofta inte är det initiala servicemisslyckandet som orsakar kundmissnöje utan snarare 
personalens bristande förmåga att hantera det. Således bör företag undersöka vilka färdigheter 
som är lämpliga för dem för att de ska kunna hantera klagomål publikt. Med hänsyn till att de 
egenskaper och färdigheter som är eftersträvansvärda skiljer sig mellan respondenterna 
beroende på bransch är det fortfarande möjligt att ifrågasätta om det finns färdigheter som kan 
appliceras på samtliga branscher eller inte.  
 
Utöver relevanta färdigheter hos personalen diskuteras även de befogenheter som 
respondenterna anser att personalen har. Initialt anser samtliga respondenter att personalen har 
de befogenheter som krävs för att kunna hantera klagomål på Facebook. Dessa befogenheter 
menar Hart et al. (1990, s. 154) är en viktig del i att ge personalen empowerment och en 
förutsättning för att personalen ska kunna lösa kundens problem. Det förefaller inte helt 
överraskande att samtliga anser personalen ha tillräcklig befogenhet då denna diskussion kan 
antas vara av känslig karaktär och de kan därmed känna sig begränsade i hur de vill framställa 
företaget. Denna information används därför med försiktighet.  
 
Beroende på vilken typ av bransch som intervjuats så har variationer i personalens 
befogenheter påvisats. Majoriteten av respondenterna beskriver däremot personalens 
befogenheter som att de har frihet under ansvar men att de fortfarande ska bemöta kunden i 
enlighet med företagets kommunikationsriktlinjer. Detta ter sig aningen problematiskt om det 
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resonemang som förs av Hart et al. (1990, s. 150), gällande att personalen stundtals måste 
förbise företagets regler för att kunna ta egna beslut, ska kunna appliceras inom banksektorn 
eller försäkringsbranschen. Det må vara en möjlig utväg för majoriteten av branscherna där 
det endast är den egna verksamhetens värderingar som behöver förbises men det är emellertid 
tveksamt för en bransch som har mer restriktioner att förhålla sig till.  
 
Ytterligare restriktioner av befogenheten har påvisats, då det inom banksektorn och 
försäkringsbranschen återigen framgår att sekretessen utgör ett påfallande hinder för 
personalen. Således kommer inte personalen kunna utöva samma typ av makt som är möjligt 
inom de andra branscherna. Det går heller inte att göra något antagande gällande att 
personalen inom bank eller försäkring inbegriper restriktioner av befogenheter som grundas i 
medvetna val från ledningens sida eller om detta beror på externa faktorer som svensk 
lagstiftning. Restriktionerna kommer följaktligen påverka hur de kan bemöta kunden på 
Facebook och innefattar därmed utmaningar avseende dels hur de faktiskt får bemöta dels hur 
de informerar kunderna gällande denna begränsning.  
 
Det har identifierats en komplexitet gällande resonemanget kring de begränsningar som finns 
för personalens befogenheter. En respondent inom banksektorn anser att deras personal har 
väldigt få begränsningar i sin befogenhet vilket motsäger den diskussion som förts gällande 
att bank medför restriktioner på befogenheter. Detta kan förklaras av att vilka begränsningar 
som finns i personalen befogenheter är en subjektiv bedömning, och görs troligen i relation 
till andra företag inom samma bransch. Om ledningen inom banksektorn anser att deras 
personal inte har begränsningar bör detta således göras i relation till andra banker.  
 
En problematik avseende empowerment framställs av Bowen och Lawler (1995) som menar 
att företag stundtals tenderar att ge makt till personalen men utelämnar att förse dem med 
utbildning och därmed kunskap. Med anledning till detta resonemang är det därmed intressant 
att lyfta fram studiens resultat gällande personalens utbildning. Ett flertal respondenter 
uttrycker att personalen får utbildning när de börjar på kundservice, vidare berättar även några 
att personalen även får kontinuerliga utbildningar. Däremot varierar dessa utbildningar då 
vissa omfattar sociala mediers utveckling- och kommunikation och andra ren 
produktinformation. Att förse personalen med någon form av utbildning anses nödvändigt 
både bland majoriteten av respondenterna samt enligt Hart et al. (1990, s. 154) som menar att 
det är en förutsättning för personalen innan de kan ges empowerment. Det faktum att 
utbildningen bland respondenterna varierar kan antas bero på vilket värdeerbjudande de har 
då detta kan påverka vilket typ av bemötande som är eftersträvansvärt.  
 
6.8!Process!för!service!recovery!!
 
Respondenternas strategier för klagomålshantering på Facebook varierar och är mer eller 
mindre uttalade. Genom att samtliga respondenter hanterar klagomål på Facebook görs ett 
antagande att alla har någon form av strategi för att omvandla klagomål till användbara 
möjligheter till kommunikation. Vad som anses relevant att belysa är att oavsett om 
respondenterna under intervjuerna framfört att de inte har en strategi för att hantera klagomål 
på Facebook eller inte, görs alltså tolkningen att de har någon form av strategi. Detta med 
anledning av att de befinner sig på Facebook, de har medarbetare som mer eller mindre aktivt 
arbetar med att bemöta kunder på Facebook samt baserat på hur de beskriver de arbetssätt de 
har för att hantera klagomål. Respondenterna representerar företag av varierande storlek vilket 
således innebär att Dekays (2012, s. 295) resonemang avseende att stora företag sällan har 
tagit sig an några strategier för detta, inte bekräftas.  
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Majoriteten av respondenterna framhåller vidare att hanteringen av klagomål på Facebook 
skiljer sig från hanteringen av klagomål i andra kanaler, med avseende på att 
klagomålshanteringen på Facebook är offentlig. Detta är inte förvånansvärt i och med att ett 
flertal forskare diskuterar sociala mediers offentliga karaktär och att det för med sig 
utmaningar för företag att ta hänsyn till, vilket kan tänkas påverka deras hantering av 
klagomål. Däremot belyser majoriteten av respondenterna att deras hantering av klagomål på 
Facebook går i linje med den övergripande kommunikationsstrategin, vilket är något som 
Hart et al. (1990, s. 156) konstaterar är viktigt. Vidare beskriver respondenterna att de även 
har en företagskultur som främjar för klagomålshanteringsarbetet på Facebook. Att företagen 
har en service recovery-kultur som genomsyrar hela verksamheten är något som Gonzalez et 
al. (2010, s. 224) betonar är nödvändigt för att kunna ha produktiva service recovery-
strategier. Således är det intressant att poängtera att företag inte endast utmanas i att 
konstruera och implementera konkreta service recovery-processer utan även att se till att 
dessa går i linje med övriga strategier inom organisationen. I och med att klagomål stundtals 
måste föras vidare till andra avdelningar för att kunna lösas ställer det krav på att företag 
främjar för internt samarbete och att det finns en kultur inom organisation som främjar för att 
klagomål ska uppfattas som lika viktiga i alla delar av organisationen.  
 
Den övergripande processen för att hantera en missnöjd kund på Facebook skiljer sig i sin tur 
åt mellan respondenterna. Trots att antagandet görs att samtliga respondenter har en strategi 
för att hantera klagomål på Facebook är det några respondenter som själva bokstavligen 
uttrycker att de inte har någon. Detta kan tänkas bero på vad Fan och Niu (2016, s. 1050) 
konstaterar gällande att sociala medier är i ett tämligen begynnande skede och av den 
anledningen är det oklart om de faktorer som är kritiska för service recovery i traditionella 
kanaler spelar samma roll i sociala medier.  
 
De två respondenterna inom banksektorn skiljer sig från de övriga i hanteringen i och med att 
de har tydliga processer i hur de exempelvis rapporterar klagomål då dessa alltid registreras i 
ett internt klagomålssystem. Enligt Hocutt et al. (2006, s. 205) är denna registrering av 
klagomål nödvändig då ledningen annars kan anta att allt är som det ska. Några respondenter 
belyser vidare att de har stödsystem eller nätverktyg som understödjer hanteringen av 
klagomål på Facebook. Vikten av att ha dessa verktyg belyses av Balaji et al. (2015, s. 649) 
som menar att de är till hjälp vid identifiering och övervakning av klagomål. Att fördela 
resurser inom organisationen som på ett fördelaktigt sätt främjar för en effektiv hantering bör 
därmed vara av samtliga företags intresse om de väljer att hantera klagomål på Facebook. Om 
dessa verktyg avser att ha tekniska system, praktiska rutiner eller personal med expertis 
varierar bland respondenterna. Troligen beror valet av verktyg inom organisationen på hur 
företaget är uppbyggt, exempelvis om de har ett uttalat kundserviceteam eller om det enbart är 
en individ som svarar på klagomålen.  
 
Det anses också relevant att belysa vad det kan tänkas innebära om företag inte har en uttalad 
strategi för hur de hanterar klagomål på Facebook. Detta kommer troligen innebära 
svårigheter i att kommunicera denna till övriga organisationen samt svårigheter att uppnå ett 
enhetligt arbetssätt. Detta kan i sin tur återigen tänkas ställa högre krav på den frontpersonal 
som bemöter och svarar på klagomålen. Vad som däremot anses av vikt att poängtera är att 
även om respondenterna uttrycker att de inte har någon uttalad strategi betyder detta inte att 
de inte har någon plan alls eller rekommendationer för hur de ska hantera klagomål. En 
medvetenhet finns gällande att frågan kring om de har någon uttalad strategi kan tolkas på 
olika sätt, vilket kan ha resulterat i de olika svar som genererades. Möjligen kan det vara att 
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vad som i denna studie tolkas som en strategi eller process, istället motsvarar vad företagen 
benämner som tillvägagångssätt eller arbetssätt. Därmed kan det leda till att frågor gällande 
deras service recovery-strategier inte har tolkats på de sätt som de var tänkta för denna studie 
och resulterat i missvisande eller inte lika uttömmande svar. 
 
Vidare uttrycker majoriteten av respondenterna att de inte har olika rutiner beroende på vilken 
typ av klagomål det avser. Däremot går det att ifrågasätta om det mest effektiva hade varit att 
faktiskt göra en skillnad i rutinerna med hänsyn till att det finns olika typer av kunder som 
klagar och att företagen därmed bör anpassa hanteringen. Om ett klagomål framförs av en 
kund som kan liknas vid Irates (Singh, 1990, s. 81) och som på grund av ilska är mer benägen 
att sprida det vidare, går det att anta att kunden ställer högre krav på hur företaget hanterar 
det. Således är detta något som företag bör vara medvetna om för att på så sätt anpassa sina 
service recovery-processer. Detta bekräftas även av två respondenter som uttrycker att 
frustrerade kunder förmodligen inte gärna väntar på ett svar, vilket indikerar på att företag bör 
urskilja dessa kunder för att eventuellt prioritera ett snabbare bemötande.  
 
En del i processen att hantera en missnöjd kund på Facebook är att göra en bedömning av 
klagomålet och utreda om ett klagomål är legitimt och vad kundens problem grundar sig i, 
vilket är vad Hart et al. (1990, s. 151) menar är första steget i hanteringen av en missnöjd 
kund. En av respondenterna anser bland annat att det måste göras en bedömning i antalet 
kunder som framför ett klagomål över en specifik sak för att därefter kunna göra prioriteringar 
i hur de ska lösa ärenden. Även vid så kallade stormar uttrycker en respondent utmaningar i 
att validera klagomålen. I vissa situationer menar hen att klagomålen bör tas med en viss 
reservation och därefter göra en avvägning gällande vad som är brådskande och inte. En 
bedömning av klagomålen bör sammanfattningsvis göras på olika sätt innan företaget kan 
besluta gällande hur dessa ska bemötas samt i vilken utsträckning klagomålen på Facebook 
ska påverka den egna organisationen.  
 
Relevant att belysa är vikten att som företag ha övergripande processer för hur klagomål 
hanteras inom organisationen men som fortfarande främjar för en flexibilitet att kunna hantera 
olika typer av klagomål. Inte nog med att processerna för service recovery således måste 
anpassas efter typ av klagomål ter det sig annorlunda beroende på vad för typ av bransch som 
företaget verkar inom. Majoriteten av respondenterna nämner att de inte kan bemöta allt 
publikt på grund av restriktioner gällande personuppgifter och måste därmed överföra till 
privata meddelanden eller till berörd avdelning och kan därmed enbart vägleda kunden. En 
bank som därmed inbegriper begränsningar i hanteringen av personuppgifter möts dels av 
olika typer av klagomål dels av restriktioner som därmed inte kan förbises. Det kan således 
diskuteras att dessa företag möter utmaningar i att anpassa deras service recovery i olika 
aspekter.  
 
Några respondenter diskuterar även lärandeaspekten av sina service recovery-processer på 
Facebook. En av respondenterna berättar att de kontinuerligt utövar verksamhetsutveckling i 
och med att kundexempel förs vidare internt till högsta ledningen. En annan respondent 
poängterar att deras klagomålsrapporteringsfunktion genomsyrar hela verksamheten. Detta 
styrker aspekten av att ha interna processer som främjar för interna samarbeten för att 
hanteringen av klagomål på sociala medier ska vara effektiv. En av respondenterna menar 
nämligen att nyckeln i hanteringen av klagomål är interna samarbeten samt att det krävs 
system med enkla tillvägagångssätt för personalen att tillgå. Det anses förvånande för denna 
studie att inte fler respondenter uttrycker större vikt vid relevansen av interna samarbeten då 
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det anses vara en förutsättning i såväl små som stora företag avseende all typ av aktivitet i 
deras hantering av klagomål på sociala medier.  
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7.!SLUTSATS!    
I detta avsnitt förs studiens problemformulering och syfte samman med studiens resultat. Det 
görs även en diskussion gällande studiens teoretiska och praktiska bidrag med avseende på 
studiens resultat och analys. Vidare belyses de begränsningar som identifierats för denna 
studie samt görs en presentation över praktiska rekommendationer som studien förser 
företag. Avslutningsvis diskuteras förslag till framtida forskning. 
  
Problemformulering för denna studie är:  
 
Hur arbetar företag med service recovery via sociala medier?  
 
Studiens resultat indikerar att företag arbetar med service recovery via sociala medier på olika 
sätt beroende på vilken bransch de verkar inom samt vilket typ av värdeerbjudande de förser 
kunden med. Det framgår även i denna studie att respondenterna varierar i hur väl uttalade 
deras processer för service recovery är på sociala medier. Således kan detta resonemang 
styrka det teoretiska gap som identifierats inom ramen för denna studie där det föreligger en 
brist inom forskning som avser service recovery via sociala medier.  
 
En insikt i denna studie har varit att företags arbete med service recovery via sociala medier 
inte är så utstuderat som det kan ha förmodats vara. Det är ett komplext fenomen där 
skillnader i processen kan finnas inte bara branscher emellan men även mellan företag som 
verkar inom samma bransch. En föreställning var att ett företags storlek skulle ge en 
implikation för hur uttalade service recovery-processer de har men något som tyder på detta 
har inte kunnat påvisas i denna studie.  
 
Utifrån studiens problemformulering är syftet att identifiera hur processen att arbeta med 
service recovery via sociala medier ser ut i olika företag. Studiens syfte anses ha besvarats i 
och med att faktorer som är aktuella för service recovery på sociala medier har kunnat 
identifieras för olika typer av företag inom olika branscher. Med utgångspunkt i den andra 
fasen i Miller et al’s. (2000) ramverk har dels nya element kunnat identifieras dels har 
ursprungliga faktorers aktualitet ifrågasatts. En reviderad modell (figur 4) för service recovery 
på sociala medier har därmed skapats i enlighet med studiens syfte och resultat. Därmed 
bidrar denna studie till den vidare forskning som Einwiller och Steilen (2015, s. 202) redogör 
för hade varit eftersträvansvärt; att intervjua företag angående deras service recovery på 
sociala medier för att generera en ökad förståelse för rutiner, restriktioner samt motiv bakom 
deras klagomålshantering.  
 
7.1!Teoretiskt!bidrag!
 
Den modell (figur 2) för service recovery på sociala medier som presenteras i den teoretiska 
referensramen har modifierats genom att addera tre faktorer för att kunna beskriva hur företag 
kan arbeta med service recovery på sociala medier. De tre faktorer för service recovery på 
sociala medier som har identifierats vara mest relevanta i samband med analys av studiens 
resultat är; kundens känsla, ett personligt bemötande samt understödja arbetet med service 
recovery med hjälp av verktyg. För att tydliggöra hur dessa har adderats till den ursprungliga 
modell (figur 2) som presenterats som en sammanfattning av den teoretiska referensramen 
illustreras dessa med röda markeringar i modellen (figur 4) nedan.  
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Figur 4. Reviderad modell för service recovery på sociala medier  
 
Det är relevant att belysa vad den nya kontexten sociala medier innebär för företag avseende 
sina service recovery-processer. Vad som har en betydande inverkan på företags service 
recovery-processer på sociala medier är den transparens som karaktäriserar sociala medier. 
Denna transparens illustreras i rektangeln offentlighet och har fortfarande en framträdande roll 
i denna reviderade modell (figur 4) för service recovery på sociala medier. Studiens resultat 
bekräftar att alla de handlingar som ett företag gör i sitt service recovery-arbete via sociala 
medier sker i realtid och i offentlighetens ljus. Detta har sedermera en stor inverkan på deras 
hantering. Fortsättningsvis ställer detta höga krav på hur de arbetar med service recovery, och 
däribland klagomål, via sociala medier då det är eftersträvansvärt att hanteringen sker snabbt 
samt med hänsyn till att det finns en stor publik som vaksamt observerar. Det finns för företag 
således lite utrymme för misstag. 
 
Den första faktorn som har adderats modellen (figur 4) är kundens känsla. Vad som framgår 
av studiens resultat är att kundens känsla är viktig för företag att beakta i sina service 
recovery-processer på sociala medier. Studiens resultat indikerar vidare att kundens känsla är 
ett mångfacetterat fenomen i arbetet med service recovery och därav illustreras det i modellen 
(figur 4) som en förhållandevis flytande faktor som genomsyrar företagets bedömning av 
klagomålet samt i själva bemötandet. Denna faktor avser därmed att dels läsa av kundens 
känsla och visa på förståelse, dels att lägga vikt vid känslan i bemötandet. Detta för att kunna 
identifiera vad det är som gör kunden upprörd för att slutligen kunna lösa kundens problem.  
 
Den andra faktorn i den reviderade modellen (figur 4) är bemötande. Utöver att det av 
studiens resultat påvisats att kundens känsla har en markant inverkan på hanteringen av 
klagomål på sociala medier, så framgår en strävan bland många respondenter att förse kunden 
med ett personligt bemötande. I det personliga bemötandet inbegriper det att anpassa tonen 
efter kunden och inte sträva efter standardiserade svar då detta är något som kunden inte 
uppskattar på sociala medier. Detta kan tänkas bero på att det inte finns något kroppsspråk att 
utgå från och att det skrivna ordet således uppfattas hårdare. Att visa på ett personligt 
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bemötande blir en avgörande faktor för att mildra det hårda ordet som ofta kan föra med sig 
misstolkningar och möjligen resultera i ytterligare frustration hos kunden. Det personliga 
bemötandet ska sedermera genomsyra de olika typer av service recovery-aktiviteter som 
företaget åtar sig på sociala medier samt i leveransen av detta till kunden.  
 
Den tredje faktorn som har adderats till modellen (figur 4) är verktyg. För att processen för 
service recovery på sociala medier ska vara effektiv är det nödvändigt att företag har de 
system, kundservice samt övervakningsverktyg som möjliggör och underlättar detta arbete. 
Dessa stödjande verktyg illustreras i modellen som en faktor som påverkar samtliga element 
som influerar service recovery. Av några respondenter framgår att de har stödsystem som 
underlättar hanteringen av klagomål på sociala medier. Även vikten framgår att ha interna 
samarbeten inom organisation samt system och enkla tillvägagångssätt så att dessa kan nyttjas 
av personalen.  
 
Modellens aktualitet 
Det finns vidare utrymme för den reviderade modell (figur 4) för service recovery på sociala 
medier att användas och anpassas av företag som arbetar med service recovery via sociala 
medier även i andra kontexter, trots att Facebook har använts som verktyg för att samla in 
data för denna studie.  
 
I och med att studier som avser service recovery-processer på sociala medier ur ett 
ledningsperspektiv anses vara otillräckliga bidrar denna reviderade modell (figur 4) till 
forskning genom att synliggöra faktorer som har kunnat identifieras vara relevanta för 
hanteringen av klagomål på sociala medier.  
 
Vidare med anledning av att denna studie undersökt olika branscher görs ingen begränsning i 
vilket typ av värdeerbjudande som företaget förser kunden med. Således tillgodoser denna 
reviderade modell (figur 4) samtliga företag en beskrivning över hur olika faktorer kan 
användas i processen för service recovery på sociala medier, oavsett värdeerbjudande. Vad 
som anses relevant att poängtera är därmed att företag kan se möjligheter i att applicera denna 
reviderade modell för att i sin tur anpassa den för sin typ av bransch och värdeerbjudande.  
 
Vidare kan den reviderade modellen (figur 4) förse företag med vägledning gällande vilka 
faktorer som är relevanta i service recovery-processen på sociala medier samt generera en 
medvetenhet kring hur dessa faktorer verkar i relation till varandra. Den kan därmed fungera 
som riktlinjer för företag i konstruktionen, implementeringen eller förbättringen av sina 
service recovery-processer på sociala medier. Modellen kan även fungera som en 
inspirationskälla för vidare forskning där den kan vidare ifrågasättas eller modifieras för att 
undersökas i såväl samma kontext som någon annan av intresse. 
  
Vad som ytterligare anses relevant att belysa är att ett flertal faktorer i den ursprungliga 
modellen (figur 2) för service recovery på sociala medier inte längre har en lika stark 
påverkan som de tidigare framställts som att de hade. I studien framhålls att monetära 
kompensationer, som är en del av konkreta aktiviteter i Miller et al´s. (2000) ramverk, inte 
längre utgör en avgörande faktor i hanteringen av klagomål på sociala medier. Ytterligare en 
aspekt som minskat i relevans är att förse kunden med en ursäkt, som i sin tur utgör en del av 
de psykologiska aktiviteterna i Miller et al´s. (2000) ramverk. Däremot anses dessa element 
inte kunna elimineras i den reviderade modell (figur 4) då de fortfarande utgör aktiviteter som 
respondenterna framhåller att de vidtar under service recovery på sociala medier.  
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De faktorer som identifierats som mindre avgörande i hanteringen av klagomål på sociala 
medier kan ge en indikation till företag att dessa faktorer inte behöver prioriteras i samma 
utsträckning. Däremot görs denna rekommendation med försiktighet då sociala medier är 
föränderligt och det krävs en flexibilitet hos företag att kunna anpassa sig efter nya 
utmaningar och förutsättningar. Den reviderade modell (figur 4) utgör sedermera endast en 
kartläggning över den situation som råder under tidsramen för denna studie. Däremot finns 
utrymme för att argumentera för att denna kommer kunna vara aktuell och applicerbar för 
företag även i framtiden. Framtidsprognosen är nämligen att användandet av sociala medier 
kommer att fortsätta öka och även klagomålen som företag får via sociala medier. Enbart för 
att den fysiska interaktionen med företag i många situationer ersätts med en dataskärm 
betyder det inte att aspekten av att individer vill bli bemötta av empatiska människor 
försvinner. Följaktligen kommer det att som företag fortfarande vara eftersträvansvärt att i 
service recovery-situationen på sociala medier, kunna ha ett personligt bemötande och sträva 
efter att förstå och bemöta kundens känsla.  
 
7.2!Praktiskt!bidrag!
 
Den reviderade modell (figur 4) för service recovery på sociala medier kan förse företag med 
en övergripande bild över vilka typer av faktorer som bör tas i beaktning i den egna service 
recovery-processen. Företag kan därmed praktiskt analysera den egna verksamheten med 
modellen som utgångspunkt för att se hur och var det kan tänkas identifieras 
förbättringsområden i deras service recovery på sociala medier.  
 
Vidare synliggör även modellen hur företag praktiskt kan konstruera sina service recovery-
processer på sociala medier genom att implementera verktyg som stödjer personalen i sitt 
arbete med service recovery. Fortsättningsvis erbjuder modellen vägledning mot en 
medvetenhet kring att faktorer såsom kundens känsla och bemötande är viktiga element för att 
sedan kunna förse personalen med nödvändig kunskap avseende dessa. Den reviderade 
modellen förser sammanfattningsvis företag med vägledning och rekommendationer i hur 
resurser kan fördelas inom organisationen och om eventuella omfördelningar bör ske för att 
uppnå en mer effektiv hantering av klagomål på sociala medier.  
 
I och med att modellen inte är begränsad eller konstruerad för en viss typ av bransch 
möjliggör det för samtliga företag att överföra modellen till den egna verksamheten 
oberoende på vilket typ av värdeerbjudande som företaget förser kunden med. Vilken typ av 
värdeerbjudande företaget erbjuder kunden kan däremot påverka vilka faktorer som de bör 
fokusera extra mycket på. Exempelvis om värdeerbjudandet är av känslig art som inbegriper 
restriktioner för företagen i deras hantering av klagomål i offentliga forum kan de eventuellt 
behöva lägga mer resurser på att kunna identifiera kundens känsla. Detta med anledning av att 
företag med restriktioner sällan kan lösa kundens problem i första kontakt och enbart vägleda, 
således bör större emfas läggas på att bemöta kundens känsla.  
 
7.3!Studiens!begränsningar!
 
Denna studie inbegriper, som såväl många andra studier, begränsningar som anses relevanta 
att belysa för att underlätta den kritiska granskningen samt för att öka studiens trovärdighet.  
 
En första begränsning för denna studie är att metoden för insamlad data har skiljt sig åt mellan 
respondenterna. Hälften av intervjuerna har skett via telefon medan hälften har genomförts 
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under ett fysiskt möte. Variationen i hur datan har samlats in kan således antas påverka 
resultatet då information via telefon anses vara mindre uttömmande. Detta bekräftades genom 
att svaren generellt blev mindre utförliga och att det fanns en tendens till missförstånd i 
samband med telefonintervjuerna. Det faktum att det heller inte var möjligt att tyda 
kroppsspråk eller minspel innebar en restriktion i kommunikationen, då informationen som 
delgavs i vissa situationer inte kunde tas med i resultatet. Däremot är det nödvändigt att 
belysa att uteblivet kroppsspråk inte enbart innebär en begränsning, då varken 
intervjupersonerna eller intervjuarna kunde påverkas av varandras kroppsspråk. Detta 
resulterade i att det lades större vikt vid att faktiskt vara lyhörda och därmed kunde ett 
mervärde genereras. 
  
Ytterligare en begränsning är att respondenternas position inom respektive företag varierar. 
En av respondenterna arbetar exempelvis som teamledare medan en annan respondent har 
rollen som marknadschef. Denna variation i befattning kan antas påverka dels deras 
kunskapsnivå gällande studiens ämnesområde dels deras vilja att dela med sig av information. 
Vissa respondenter önskar möjligen att framställa företaget i bra dager då det kan tänkas att 
de befinner sig på en sådan position inom företaget där de själva varit med i framställning av 
deras service recovery-processer. Deras position kan således påverka studiens resultat i 
varierande utsträckning, vilket därmed anses vara en begränsning för denna studie.  
 
7.4!Rekommendationer!till!företag!
 
Det har för denna studie konkluderats rekommendationer till företag med syfte att de ska 
kunna modifiera samt förbättra sina service recovery-processer på sociala medier.  
 
Till de företag som begränsas av restriktioner gällande hanteringen av klagomål på sociala 
medier rekommenderas att de i bemötandet prioriterar att bemöta kunden på ett personligt 
sätt. Med detta avser det dels i att företagen måste kunna förstå kundens känsla, dels lägga 
vikt vid känslan i bemötandet.  
 
En ytterligare rekommendation är att företag bör se över vilka interna stödsystem som finns 
för dem att tillgå i hanteringen av klagomål på sociala medier. Ledningen bör således inte 
endast se till faktorer i själva bemötandet som avgörande element utan även implementera det 
stöd inom verksamheten som kan möjliggöra för personalen att kunna utföra sitt arbete på ett 
effektivt sätt. Sedermera inte enbart förse personalen med effektiva verktyg men även se till 
att detta kan verka för ett internt samarbete. Vidare krävs det system som dels möjliggör för 
personalen att identifiera och hantera klagomål i första kontakt med kund, dels system som 
främjar för att hanteringen av klagomål kan ske effektivt i andra delar av organisationen för 
att kunden inte ska påverkas av att föras vidare eller vänta för länge på ett svar. Företag bör 
vidare formulera processer som möjliggör för ett tämligen snabbt svar i då det av studiens 
resultat har påvisats dels att sociala medier är föränderligt dels att kunderna förväntar sig 
snabb hantering på sociala medier.  
 
I dessa interna processer förekommer det även en rekommendation att tillgodose personalen 
med kontinuerlig utbildning. Denna utbildning kan avse kommunikationsfärdigheter, 
praktiska produktkunskaper, tekniska färdigheter och vad som framförallt har identifierats 
vitalt för denna studie är utbildning som främjar för färdigheter i att läsa av och identifiera 
kundens känsla.  
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Vidare rekommenderas företag att rekrytera personal som är engagerade och ser värdet i att 
bemöta kunder på ett personligt plan på sociala medier. Detta antas främjas genom att låta 
personalen hantera klagomål med frihet under ansvar. Om företag rekryterar personal som är 
engagerade kommer detta sannolikt resultera i att arbetet med att utbilda personalen att 
främjas. Det kommer även att underlätta för företag att ge personalen empowerment om 
personalen har en inre motivation att tillfredsställa kunden på en personlig nivå samt 
värdesätter arbetet med att bemöta kundens känsla. Det framgår av studiens teoretiska bidrag 
att monetära kompensationer inte förväntas av kunden på sociala medier och därmed bör 
ledningen heller inte fokusera på detta i arbetet med service recovery-processen via sociala 
medier.  
 
7.5!Förslag!till!vidare!forskning!
 
Det har kunnat identifieras att frontpersonalen har en betydande roll inom 
klagomålshanteringsarbetet, dels utifrån de teorier som behandlats dels på grund av att 
samtliga respondenter har uttryckt ett väldigt stort förtroende gentemot dessa på olika sätt. 
Med hänsyn till detta hade det således varit intressant i en framtida studie att undersöka 
service recovery utifrån frontpersonalens perspektiv, det vill säga den personal som arbetar 
med att ta emot och svara klagomål. På så sätt skulle den bidra till en djupare förståelse för 
hur service recovery-processerna uppfattas internt inom organisationen och hur dessa upplevs 
att de fungerar i praktiken. Det skulle på detta sätt också möjliggöra att undersöka om 
företaget i fråga arbetar med service recovery i enlighet med sina uppsatta strategier eller om 
det finns någon skillnad i hur de säger att de arbetar med dem och hur det faktiskt arbetar med 
dem. Således skulle detta kunna resultera i en komparativ studie där flera nivåer inom företag 
studeras för att identifiera skillnader samt samband i upplevelsen av service recovery på 
sociala medier.  
 
Vidare vore det även intressant att i framtida forskning utföra en kvantitativ studie ur ett 
kundperspektiv och därmed undersöka faktorer såsom kundens förväntningar på service 
recovery, det vill säga vad kunden förväntar sig för bemötande efter de framfört ett klagomål 
via sociala medier. Olika grad av förväntningar ger implikationer för att kunderna kan 
uppleva företags bemötande på olika sätt. Således kan en jämförelse göras huruvida 
kundernas förväntningar går i linje med denna studies resultat.  
 
Vad som dessutom hade varit intressant att vidare studera är de aspekter som undersökts i 
denna studie både utifrån ledningens perspektiv samt från kundens perspektiv. Detta kan 
göras genom en komplettering till denna studie undersöka med en kvalitativ studie hur 
kunderna upplever företags hantering av klagomål samt bakomliggande motiv till varför de 
väljer att framföra klagomål via sociala medier framför andra traditionella kanaler. Med 
hänsyn till vad som konstaterats av tidigare studier gällande att det är en stor andel missnöjda 
kunder som väljer att inte klaga hade det således även varit av intresse att undersöka vad 
företag kan göra för att uppmuntra dessa kunder till att klaga.  
 
Med hänsyn till att denna studie undersöker företag inom olika branscher vore det slutligen 
även intressant i en framtida studie att begränsa sig till enbart till företag inom samma 
bransch, alternativt göra en komparativ studie mellan två specifika branscher. Därmed kan 
eventuella branschspecifika skillnader och likheter identifieras och den reviderade modell 
som presenterats kan således anpassas ytterligare till en specifik bransch och därmed visa på 
dess flexibla användningsområde.  
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8.!SANNINGSKRITERIER 
I detta avsnitt redogörs för studiens reliabilitet samt intern och extern validitet. Detta för att 
simplifiera den kritiska granskningen av studien och för att visa på en medvetenhet inom 
studiens ämnesområde och således därigenom även stärka studiens trovärdighet. 
   
För att stärka studiens kvalitet förhåller sig den till ett antal sanningskriterier. Enligt Bryman 
(2011, s. 49) är de mest relevanta kriterierna för att bedöma studier replikation, reliabilitet och 
validitet. Däremot har det diskuterats bland forskare huruvida reliabilitet samt validitet är 
relevanta begrepp för kvalitativa studier, då de menar att de först och främst anpassats för 
kvantitativa studier (Bryman, 2011, s. 351). Även Trost (2010, s. 133) poängterar att 
reliabilitet och validitet har sitt ursprung från en kvantitativ metodologi. Bryman (2011, s. 
351) menar att vissa forskare anser att dessa begrepp och dess innebörd rent av eventuellt 
måste ändras för en kvalitativ metodologi. Enligt Merriam (2014, s. 213) är reliabilitet, extern 
validitet och intern validitet tre kriterier för kvalitet som är användbara inom kvalitativ 
forskning. Således är det dessa tre sanningskriterier som valts för denna studie att förhålla sig 
till gällande bedömningen av studiens kvalitet. 
   
8.1!Reliabilitet!
 
Reliabilitet handlar om studiens resultat och om det skulle bli detsamma om undersökningen 
på nytt skulle återskapas (Bryman, 2011, s. 49; Ritchie et al., 2014, s. 355), dels vid ett senare 
tillfälle dels om den kan göras om av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). 
Däremot menar Saunders et al. (2009, s. 328) att det kan anses vara problematiskt att replikera 
en kvalitativ studie då det ofta handlar om komplexa och dynamiska situationer som studeras. 
Enligt Trost (2010, s. 132) verkar individer i processer och därmed är allt föränderligt. Han 
menar vidare att för att reliabilitet ska anses vara hög i kvalitativ forskning krävs det en 
standardisering av situationen, men som där går mot den kvalitativa studien som istället 
fordrar en lägre standardisering (Trost, 2010, s. 132). I linje med detta resonemang menar 
även Bryman och Bell (2011, s. 417) att kvalitativ forskning i regel är svår att replikera på 
grund av den ostrukturerade karaktär som undersökningen innebär samt att det även hänger på 
forskaren själv och dennes uppfattningar och intressen.  
 
På grund av bristen på replikerbarhet diskuteras det i kvalitativ forskning om begreppet 
pålitlighet istället för reliabilitet (Bryman & Bell, 2011, s. 402). Detta innebär att det ska 
redovisas väl för studiens olika faser i forskningsprocessen, allt från problemformulering till 
analys av resultat, och sedan ska detta granskas av utomstående personer för att bedöma 
studiens kvalitet. Med andra ord ska det mynna ut i huruvida de slutsatser som satts på slutet 
är befogade eller inte (Bryman & Bell, 2011, s. 405). Genomgående för denna studie har det 
väl redogjorts och argumenteras för de olika val som gjorts samt för de olika 
tillvägagångssätten. Val för bland annat den vetenskapliga metoden, teorier, insamling av 
empiri samt analys med avslutande slutsats har diskuterats och tydligt redogjorts för. Ritchie 
et al. (2014, s. 356) menar vidare att reliabiliteten på studiens resultat görs gällande hur 
rimligt det är att viktiga huvuddrag i resultatet kommer att kunna upprepas samt dessa fynds 
integritet i hur de har blivit systematiserade.  
 
Trost (2010, s. 131) menar även att reliabilitet handlar om hur stabil mätningen faktiskt är, att 
intervjuaren ska sträva efter att ställa frågorna på liknande sätt samt att situationen ska vara så 
identiska varandra som möjligt. I denna studie delades, som tidigare nämnt, intervjufrågorna 
upp mellan de två personer som genomförde samtliga intervjuer. På så vis stärktes aspekten 



+ 89+

av att en och samma fråga ställdes av samma intervjuare och genom detta kunde det 
säkerställas att de fanns en kontinuitet i hur de ställdes. En ambition fanns att genomföra så 
många intervjuer som möjligt på varje respondents kontor. Detta för att få sitta ostört och för 
att således underlätta inspelning samt för konfidentialiteten, vilket stärker studiens reliabilitet. 
 
Något som kan tänkas sänka reliabiliteten i denna studie är det faktum att samtliga 
respondenter är anonyma. På grund av att detta kan det innebära svårigheter för andra 
forskare att följa upp då det inte framgår vilka respondenterna är, varvid replikation av denna 
studie anses problematisk. Däremot har resultatet från respondenterna väl presenterats och 
anses inte ha sänkt kvaliteten av studiens innehåll. Något som emellertid stärker valet av 
anonymitet är att varje respondent har blivit tilldelad en pseudonym som följer denne genom 
hela studien, vilket underlättar för att kunna följa med resonemang och diskussioner. På så vis 
kan även grundliga redogörelser samt analyser göras på bland annat deras branscher, 
befattningsområden och svar på frågor. Vad som ytterligare stödjer valet av anonymitet är vad 
Saunders et al. (2011, s. 156) beskriver gällande att reliabiliteten kan sänkas i samband med 
att respondenterna kan ha svarat på frågor som de anser att deras överordnade inte vill att de 
ska. De menar därmed att forskare bör vara medvetna om detta när de designar 
undersökningen, exempelvis genom att ge dem möjligheten till anonymitet. Sammantaget 
bedöms anonymiteten i denna studie vara viktig då den anses ha påverkat studiens resultat 
positivt. Detta med hänsyn till att den antas ha främjat för ärliga svar och därmed givit studien 
en mer korrekt bild av den faktiska verkligheten, vilket således har stärkt reliabiliteten.  
 
Vad som också kan styrka reliabiliteten i en kvalitativ studie är att i samband med 
transkriberingen låta två oberoende personer transkribera samma data för att sedan jämföra 
dessa i ett dataprogram (Kvale, 2007, s. 97). Ett dataprogram har inte använts men däremot 
har denna aspekt tagits i beaktning genom att de två personer som genomfört intervjuerna har 
lyssnat igenom den andres transkriberingar i syfte att kunna identifiera eventuella 
misstolkningar eller felskrivningar. Reliabiliteten kan även stärkas genom att forskaren 
lyssnar igenom transkriberingen en andra gång för att inse att avvikelser kan grunda sig i en 
inspelning av sämre kvalitet innehållande brus eller glapp (Kvale, 2007, s. 98), vilket är något 
som har gjorts för att stärka reliabiliteten.  

8.2!Intern!validitet!
!
Intern validitet handlar om det finns ett orsaksförhållande mellan två olika variabler och om 
det verkligen stämmer eller om det i grund och botten avser ett skenbart orsaksförhållande 
(Bryman, 2011, s. 50). Enligt Ritchie et al. (2014, s. 357) innefattar kvalitativ forskning 
förmågan att beskriva ett specifikt fenomens detaljer på ett rikt och autentiskt sätt som 
reflekterar språket och innebörden av det som respondenterna säger. De menar vidare att 
graden av hur detta görs avgör sedan styrkan hos den interna validiteten. En motsvarighet till 
intern validitet i kvalitativa studier är enligt Bryman och Bell (2011, s. 402) tillförlitlighet 
(credibility).  

Detta kriterium kan stärkas genom att låta de individer som varit en del av samma sociala 
verklighet, i vilken studien gjorts, ta del av resultatet och därefter återkoppla för att bekräfta 
att verkligheten har uppfattats på ett riktigt sätt av forskaren (Bryman & Bell, 2011, s. 403). 
Detta har uppfyllts genom att det tematiserade resultatet av intervjuerna har skickats till 
respektive respondent för att på så sätt säkerställa att information inte misstolkats eller 
förvrängts, utan att det visar en skälig tolkning av intervjuerna. Efter varje intervju 
informerades även varje respondent att de skulle få ta del av resultatet samt att de skulle 
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återkomma om de hade vidare funderingar. Genom att denna studie har haft två intervjuare 
vid samtliga intervjuer, samt vardera kontrollerat samtliga transkriberingar i två omgångar har 
därmed eventuella tolkningsfrågor diskuterats. Utöver detta har diverse citat använts vid 
empiriframställningen vid de tillfällen då det upplevdes problematiskt att belysa ett fenomen 
utan att komma för långt bort rent tolkningsmässigt. Således med hjälp av citat har risken 
minimerats att förvränga verkligheten, vilket stärker studiens interna validitet.  

Vidare kan den inre validiteten öka genom att beskriva den sociala verklighet som forskaren 
har på ett trovärdigt sätt, för att den på så vis ska kunna accepteras av andra forskare 
(Bryman, 2011, s. 403). Detta har gjorts genom att genomgående på ett tydligt sätt i denna 
studie förklarat bland annat vilka olika ståndpunkter som antagits, den förförståelse som 
ligger till grund för denna studie samt valet av ämne. Det går inte att undgå att dessa aspekter 
kommer att påverka studiens resultat då tolkningen och presentationen är en subjektiv 
bedömning. Däremot kan en medvetenhet kring detta minimera påverkan i största möjliga 
mån och genom denna förståelse försöka skapa en distans från egna tankar och vad 
respondenterna faktiskt framför. Den interna validiteten kan även stärkas i samband med att 
studien blir kollegialt granskad (Bryman & Bell, 2011, s. 55). Genom seminarier har andra 
studenter granskat denna studien, återkopplat och gett konstruktiv kritik samt har 
kontinuerliga möten med utsatt handledare ålagts och återkoppling har skett även där. 
Därefter har revideringar skett kontinuerligt genom arbetets gång.  
 
En eventuell svaghet för denna studies validitet är att tolkning av begrepp för såväl 
utformningen av intervjufrågor samt för respondenterna i samband med intervjuerna kan ha 
tolkats på olika sätt. Det finns alltså en medvetenhet att begrepp kan tänkas uppfattas olika 
och begrepp som särskilt antas ha påverkat studiens resultat är; strategier, rutiner, befogenhet 
och effektivt. Det upplevdes en tvetydighet bland några av respondenterna när frågor 
innehållande dessa begrepp ställdes. Därmed kan de dels ha uppfattat innebörden av dessa 
begrepp på olika sätt, dels kan förförståelsen ha påverkat hur dessa frågor ställdes. Att därmed 
dra för generella slutsatser gällande en respondents resonemang görs således med försiktighet.  
 

8.3!Extern!validitet!
 
Extern validitet berör aspekten om en studies resultat är generaliserbart utanför den kontext 
som undersökningen verkar inom (Bryman, 2011, s. 51; Ritchie, 2014, s. 357) och kan även 
ibland gå under begreppet överförbarhet (Bryman & Bell, 2011, s. 402). Vid extern validitet 
blir valet av urval viktigt, dock är detta något som framförallt tillämpas inom kvantitativ 
forskning (Bryman, 2011, s. 51). Däremot är detta kriterium även relevant för kvalitativ 
forskning (Bryman & Bell, 2011, s. 64). Syftet med denna studie har inte varit att generalisera 
resultatet till en population, utan resultatet bidrar istället med ökad förståelse, vägledning samt 
rekommendationer för studiens ämnesområde. 
 
Bryman och Bell (2011, s. 417) menar att bristen på generaliserbarhet i kvalitativ forskning är 
definitiv, däremot är det kvalitetsaspekten på de teoretiska slutsatserna av studiens resultat 
som kommer att avgöra generaliserbarheten helt. I linje med vad som tidigare redogjorts för 
intern validitet av Ritchie et al. (2014, s. 357) menar Geertz (1973, refererad i Bryman & Bell, 
2011, s. 404) att i kvalitativa studier talas det om thick descriptions som innebär att 
redogörelser ska vara utförliga och täta. Utifrån dessa fylliga redogörelser kan sedan andra 
individer avgöra hur informationen anses vara överförbar till en annan kontext. Ritchie et al. 
(2014, s. 357) menar vidare att utan dessa utförliga och äkta beskrivningar så finns det inte 
någon grund och då inte heller mening med att försöka dra vidare slutsatser utifrån dessa till 
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en annan kontext. Därmed har det i denna studie gjorts tydliga redogörelser för samtliga steg i 
genomförandet av studien för att andra forskare ska kunna ta till sig information och applicera 
det på andra studier inom området. Detta har bland annat gjorts genom tydliga beskrivningar 
för vilka som agerat intervjuare, hur och vart studien har ägt rum, vilka respondenter som 
legat till grund för resultatet samt tematisering och ett antal citat har använts direkt hämtade 
från transkriberat material. Däremot menar Trost (2010, s. 134) att det av etiska skäl inte bör 
vara för många citat. Hänsyn till detta har tagits genom att använda citat tämligen restriktivt.  
 
Vad som kan tänkas sänka den externa validiteten för denna studie är valet av urval, nämligen 
bekvämlighetsurval. Då valet av respondenter helt och hållet valts utifrån uppsatta kriterier, 
problemformulering samt tillgänglighet och intresse för denna studie, kan det tänkas vara 
svårt för andra forskare att applicera resultatet för att situationen är unik. Det som även kan 
försvåra detta är att respondenterna för denna studie är anonyma vilket gör det problematiskt 
att spåra och härleda verkligheten till dess ursprungliga respondenter. Däremot har ett försök 
till förtydligande av kontexten gjorts med hjälp av beskrivningar avseende branschtyp samt 
bakgrundsinformation om varje respondent. 
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9.!SAMHÄLLELIGA!OCH!ETISKA!ASPEKTER! 
I detta avsnitt förs en diskussion gällande studiens samhälleliga samt etiska aspekter och hur 
dessa har tagits i beaktning.  
 
I och med att studiens syfte är att undersöka hur processen att arbeta med service recovery via 
sociala medier ser ut i olika företag, har det under insamling av data identifierats ett flertal 
etiska aspekter som anses viktiga att belysa.  
 
Respondenterna som intervjuats för denna studie kan tänkas befinna sig i en situation där 
deras svar innehåller känslig organisatorisk information gällande sina service recovery-
processer. Det kan därmed antas att respondenterna har varit restriktiva i sina svar under 
intervjuerna. Vidare går det att spekulera i att de har känt sig, i varierande utsträckning, 
begränsade i att delge information som inom organisationen anses som hemlighetsstämplad. 
En osäkerhet kan också ha funnits bland respondenterna gällande om informationen är korrekt 
och att de har känt eventuella påtryckningar från högre instanser att inte dela med sig av 
missvisande information eller information som ligger utanför ramen av företagets värderingar 
eller riktlinjer.  
 
Aspekten av känslig information har således beaktats och för att hantera denna har det under 
intervjuerna ställts frågor som dels behandlar övergripande aspekter av företas service 
recovery dels frågor som eventuellt kan visa på tendenser till en viss uppfattning utan att 
respondenten uttryckligen säger det. Mer specifikt har det funnits en strävan att ställa 
tämligen öppna frågor samt att undvika ledande frågor. Inte heller har den information som 
kunnat identifieras på respondentföretagens Facebooksidor gällande deras hantering av 
klagomål använts på något sätt för att ställa dem till svars.  
 
Det har vidare i denna studie inte lagts någon subjektiv bedömning i vilket värdeerbjudande 
som respondentföretagen har utan istället har de själva fått uttrycka eventuella utmaningar 
eller restriktioner som kan tänkas påverka deras service recovery-processer på sociala medier. 
Således har ingen respondent särbehandlats utan det har varit eftersträvansvärt att intervjua 
och tolka samtliga respondenters svar så objektivt som möjligt.  
 
Denna studies resultat kan även bistå med en fördelaktig service recovery-process på sociala 
medier för såväl kunder samt företag. Detta har gjorts genom att konkretisera relevanta 
faktorer för service recovery på sociala medier såsom att bemöta kundens känsla, vilket i sin 
tur kan resultera i ett trevligare bemötande gentemot kunden. Genom den reviderade modellen 
(figur 4) kommer företag kunna förbättra arbetet med service recovery via sociala medier, 
vilket således innebär att kunden antas få ett trevligare bemötande från företaget samt att 
personalen som bemöter klagomålet sannolikt motiveras av detta utbyte av ett trevligt 
bemötande. Om företag tar till sig de rekommendationer som denna studie bidrar med finns 
det goda förhoppningar att dels företagens situation förbättras i samband med utvecklade 
processer för service recovery på sociala medier, dels att kunders situation även förbättras i 
och med att de bemöts på ett respektfullt och humant sätt.  
 
Om fler kunder ser fördelen med att framföra klagomål på sociala medier kan detta eventuellt 
leda till att det blir en fråga om resurssparande för företag. Detta med anledning av att en 
medarbetare antas kunna hantera fler kunder simultant via sociala medier i jämförelse med att 
ta emot och hantera klagomål via exempelvis telefon. Det kan även resultera i att ytterligare 
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kunder kan framföra ett klagomål via sociala medier istället för att behöva ta sig till en fysisk 
butik, vilket hade inneburit en minskad miljöpåverkan. 
 
Hanteringen av klagomål i offentlighetens ljus sätter sammanfattningsvis press på företag att 
vårda sina kunder i enlighet med vad som anses moraliskt och etiskt rätt. Det leder även till att 
kunder tvingas bli medvetna om sitt egna beteende gentemot företaget i fråga. Således blir det 
en bedömning i vilka rättigheter och skyldigheter som råder i klagomålshantering i offentliga 
forum, för såväl kund som företag. Hur företag därefter utformar sina service recovery-
processer blir en fråga om etik och moral som influerar både kund och personal, kortsiktigt 
som långsiktigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
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Appendix 1: Introduktionsbrev  
+
Hej! 

Vi är två studenter som studerar vår sista termin på Civilekonomprogrammet med inriktning 
mot Service Management vid Umeå Universitet. För närvarande skriver vi vårt examensarbete 
vars syfte är att bland annat att undersöka hur företag ser på och hanterar missnöjda kunder på 
Facebook.  
+
Vi har sett en ökad tendens att kunder väljer att framföra klagomål på företags Facebooksida, 
och vi har insett att det kan innebära en utmaning att kunna hantera dessa på ett bra sätt med 
tanke på dess synlighet och eventuella virala spridning.  
+
Syftet med vårt examensarbete är att få en djupare förståelse kring de rutiner företag har för 
att hantera dessa missnöjda kunder på Facebook och hur detta arbete går till i praktiken.   
+
Anledningen till varför vi kontaktar er är för att vi undrar om ni skulle vilja ställa upp på en 
intervju angående detta (uppskattningsvis 45 minuter), för att bidra med underlag till vår 
studie?  
+
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
Carolina Liljegren och Ida Bosson 
 
 
+

Carolina Liljegren    Ida Bosson  
Mail     Mail  
Telefon    Telefon   
     
+ +
 
 
 
+
+
+
+
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Appendix 2: Kompletterande intervjuinformation 
 
Hej!  
 
Vi har haft mailkontakt med er tidigare gällande en intervju för vårt examensarbete avseende 
klagomålshantering på Facebook. Vi önskar att förse er med ytterligare information angående 
utformandet av intervjun samt hur materialet kommer att behandlas. Som tidigare nämnt är 
syftet med vår studie att få en djupare förståelse kring de strategier företag har för att hantera 
missnöjda kunder på Facebook och hur detta arbete går till i praktiken.  
 
Vi kommer att utgå från en intervjuguide med ett antal förberedda frågor. Däremot finns 
utrymme att avvika från denna i syfte att intervjun ska flyta på så bra som möjligt. Om ni inte 
vill svara på en fråga behöver ni inte göra det och ni behöver inte heller uppge någon 
anledning till detta.  
 
Vidare önskar vi spela in intervjun för att underlätta vår analys samt för att inte gå miste om 
någon information. Denna ljudfil kommer att förstöras i slutet av denna uppsats. Tillåter ni att 
intervjun spelas in?  
 
Ni får själva avgöra om ni önskar vara anonyma. Ni kan närsomhelst under processens gång 
ändra er. Intervjun uppskattas ta omkring 45 minuter och det är ni och vi två författare som 
kommer att närvara.  
 
Om du har ytterligare frågor gällande studien får du gärna maila eller ringa oss!  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
Carolina Liljegren och Ida Bosson 
 

 
 
Carolina Liljegren    Ida Bosson  
Mail     Mail  
Telefon    Telefon 
!
!
!
!
!
!
!
!
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Appendix 3: Intervjuguide  
+
+
Fråga! Huvudtema! Teoretisk!koppling!
 
1. Kan du börja med att berätta lite vad 
du jobbar med? 
 
 

 
Inledande fråga  
 

 
Ej kopplad  

 
2. Skulle du kunna förklara vad är ett 
klagomål är för er? 
 

 
Klagomål  

 
(Einwiller & Steilen, 2015) 
 

 
3. Skulle du kunna beskriva den 
vanligaste typen av klagomål ert 
företag får på Facebook? 
 

 
Klagomål 

 
Ej kopplad  

 
4. Varför har ni valt att finnas på 
Sociala medier? 
 
 

 
Sociala medier   
 

 
(Fan & Niu, 2016) 
(Balaji et al., 2015) 
(Kietzmann, 2011) 
(Baird & Parasnis, 2011) 
(Jalonen & Jussila, 2016) 
 

 
5. När det kommer till klagomål, vilka 
olika kanaler använder ni er av? 
 

 
Klagomål   
 

 
Ej kopplad  

 
6. Kan du berätta varför ni valt att 
använda er av Facebook som 
klagomålskanal? 
 

 
Sociala medier   
 

 
(Balaji et al., 2015) 
 

 
7. Skiljer sig hanteringen av klagomål 
på Facebook jämfört med andra 
kanaler? 
 
 

 
Sociala medier   
 

 
(Einwiller & Steilen, 2015) 
(Balaji et al., 2015) 
 

 
8. Kan du berätta om de fördelar som 
finns med att använda er av Facebook? 

·   
- Och nackdelar? 

 

 
Sociala medier  
 

 
(Dekay, 2012) 
(Kaplan & Haenlein, 2010) 
(Mersey et al., 2010, refererad i 
Vinerean et al., 2013) 
(Awasthi och Kanes, 2014) 
(Champoux et al. 2012) 
(Tripp och Grégoire, 2011) 
(Einwiller & Steilen, 2015) 
(Kowalski, 1996, refererad i 
Einwiller & Steilen, 2015) 
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9. Vad har ni för strategier för att 
hantera klagomål med tanke på att de 
är synliga för alla? 
 

 
Sociala medier 

 
(Jalonen & Jussila, 2016)  
(Einwiller & Steilen, 2015) 
 

 
10. Hur gör ni för att hanteringen av 
klagomål på Facebook ska vara så 
effektiv som möjligt för både er och 
för kunden? 
 

 
Service recovery  
 

 
(Grégoire et al., 2015) 
(Balaji et al., 2015) 
(Hart et al., 1990) 
 

 
11. Hur ser den övergripande 
processen ut för att hantera en 
missnöjd kund via Facebook? 
 
- Hur kommuniceras dessa strategier 
till personalen?  
 
- Hur passar den här strategin för er 
klagomålshantering ihop med den 
övergripande kommunikationsstrategin 
för ert företag?  
 
- Arbetar ni för att dela en kultur inom 
företaget om stödjer arbetet med att 
hantera klagomål via Facebook?  
 

·    

 
Service recovery   
 

 
(Grönroos, 1988, refererad i 
Michel et al., 2009) 
(Hart et al., 1990) 
(Gonzalez et al., 2010) 
(Maxham & Netemeyer, 2003) 
 

 
12. När ett klagomål hanteras hur drar 
ni lärdomar av en sådan situation?  
 
 

 
Service recovery  

 
Ej kopplad  

 
13. Är det några faktorer som ni 
prioriterar i hanteringen av klagomålet 
på Facebook? 
 
 

 
Service recovery  

 
(Fan & Niu, 2016) 
(Einwiller & Steilen, 2015) 
(Balaji et al., 2016) 
(Davidow, 2003) 
(Broadbridge & Marshall, 
1995) 
(Boshoff & Leong, 1997) 
(Roschk & Kaiser, 2013) 
 

 
14. När ni hanterar ett klagomål, hur 
vill ni att era kunder ska uppfatta er? 
 

 
Service recovery   
 
 
 
 
 
 

 
Se koppling fråga 13 
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15. Finns det riktlinjer gällande hur 
svaret ska utformas? 

·    
 
 

 

 
Service recovery 

 
(Boshoff & Leong, 1997) 
(Davidow, 2003) 
(Roschk & Kaiser, 2013) 
(Einwiller & Steilen, 2015) 
 

 
16. När en kund framför ett klagomål, 
hur bestämmer ni då vad följden ska 
bli?  

·   

 
Service recovery   

 
(Boshoff & Leong, 1997) 
(Davidow, 2003) 
(Roschk & Kaiser, 2013) 
(Einwiller & Steilen, 2015) 
(Balaji et al., 2016) 
 

 
17. Vad tror ni att kunderna förväntar 
sig när de framför ett klagomål både 
när det kommer till bemötande och 
följd?  
 
 

 
Service recovery  

 
(Miller et al., 2000) 
(Kelley & Davis, 1994) 
(Bitner et al., 1990) 
(Hess et al., 2003) 
(Fan & Niu, 2016) 
(Singh, 1990) 
 

 
18. Visar ni på något sätt kunderna vad 
de kan förvänta sig gällande 
hanteringen av klagomålet?  
 
 

 
Service recovery  

 
Ej kopplad  

 
19. Naturligtvis finns det olika typer 
av klagomål och de kan ha olika 
dignitet. Finns det olika rutiner för 
olika typer av klagomål? 

 

 
Service recovery  

 
(Singh, 1990) 
(Baird, 2011; Kiesow, 2010, 
refererad i Dekay, 2012) 
 
  

 
20. Har ni någon specifik tidsram som 
ni förhåller er till när ni hanterar 
klagomål? 
- Varför är svarstiden viktig att 
förhålla sig till?  

 
Service recovery  

 
(Hart et al., 1990) 
(Davidow, 2003) 
(Balaji et al., 2016) 
(Einwiller & Steilen, 2015) 
(Fan & Niu, 2016) 
 

 
21. Kan du berätta om vem det är som 
svarar på kundens klagomål på er 
Facebooksida? 
 
 
 
 

 

 
Empowerment  

 
(Bitner et al., 1994 refererad i 
Hocutt & Stone, 1998) 
(Hart et al.,1990) 
(Grégoire et al., 2015) 
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22. Kan du berätta vilka befogenheter 
personalen har som svarar på 
klagomålen på Facebook? 
 
 

 
Empowerment  

 
(Hart et al., 1990) 
(Lawler et al.,1992 refererad i 
Bowen & Lawler, 1995) 
 

 
23. Har personalen de befogenheter 
som krävs för att hantera klagomålen? 
 

 

 
Empowerment  

 
(Hocutt och Stone, 1998) 
(Einwiller och Steilen, 2015) 
 

 
24. Anser ni att personalen har den 
utbildning som krävs för att hantera 
klagomålen på ett effektivt sätt?  
 

 
Empowerment 

 
(Hart et al., 1990) 
 

 
25. Är det vissa situationer då 
klagomålet förs vidare till en annan 
avdelning eller anställd? 
 

 
 

 
Empowerment 

 
(Einwiller och Steilen, 2015) 
(Fan och Niu, 2016) 
 

 
26. Vad är er generella uppfattning om 
klagomål?  
 

 
Synen på klagomål  

 
(Broadbridge & Marshall, 
1995) 
(Estelami, 1999) 
(Bodey & Grace, 2006)  
(Hocutt et al., 2006) 
 

 
27. Vad spelar en klagande kund för 
roll för er? 

 
Synen på klagomål  

 
Se koppling fråga 26 
 

 
28. Kan du beskriva vanligt 
förekommande misstag som företag 
gör i hanteringen av klagomål på 
Facebook?    
 

 
Service recovery 

 
Ej kopplad  

 
29. Om vi nu hoppar in i framtiden, 
hur skulle ni vilja att er 
klagomålshantering ser ut? 
 

 
Service recovery  

 
Ej kopplad  
 

 
30. Är det något som ni vill lyfta fram 
gällande er hantering av klagomål på 
Facebook som inte vi har berört? 
 

 
Övrigt  

 
Ej kopplad  
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