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Customer service has traditionally consisted of telephone, mail, and later on chat. 
But the entry of social media has changed the way companies exercise customer 
service. Companies should ask themselves whether the same type of traditional 
communication may or may not function in a new channel and thus whether it 
can be applied to social media. 
 
The purpose of this study is to describe the companies’ use of customer service 
in social media and how the communication differentiates from the 
communication in traditional customer service, and also to define the effect on 
the customers’ relationship to the company. To reach our conclusions we have 
combined theoretical references with qualitative interviews.  

By our analysis, we found that the communication in social media expands 
the possibilities. By entering an unfamiliar channel, customer service has had 
to adapt themselves and their language. It is no longer a conversation 
between customer service and a single individual, it is a constant dialogue 
independent of time and space between the company and all of their 
customers with a great focus on building relationships. 
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Begreppslista 

 

Facebook: Community/social nätverkstjänst 

“Gilla”: En knapp på Facebook som innebär att man när man trycker på den 

blir man medlem på en sida på Facebook, exempelvis en företagssida, men 

också en knapp för att uttrycka positiv feedback för vad en sida publicerat. 

Spam: Oönskad reklam eller meddelanden via e-post, SMS och på 

interaktiva webbplatser. Kallas även skräppost som ofta förekommer i stora 

mängder och därmed kan bli störande.  

Tonalitet: Ursprungligen ett ord hämtad från musikens värld men som i 

webbvärlden ofta används med koppling till tonläge, det vill säga hur ett 

företag eller organisation låter och uttrycker sig i sin publika kommunikation 

(ofta i sociala medier).  

Transparens: Syftar till hur mycket insyn externa intressenter har i 

företagets verksamhet. Full transparens betyder full insyn. 

Tweet: Ett meddelande/uppdatering på Twitter som endast får innehålla 140 

tecken. 

Twitter: Social nätverkstjänst, även kallad mikroblogg. 

Uppsökande kundtjänst: Företagets kundtjänst letar upp personer som 

exempelvis bloggar om att de har problem med företagets produkt eller tjänst, 

för att sedan hjälpa dem. Dessa personer har alltså aldrig kontaktat företagets 

kundtjänst utan företagets kundtjänst tar kontakt med dem. 
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1. Inledning  

 

I dagens samhälle finns det en mängd olika kanaler där kommunikation sker. Att företag 

kommunicerar med sina kunder är väldigt viktigt för att skapa relationer. Kundtjänst och 

serviceärenden är en av många anledningar till att kunder pratar med företagen. I detta 

avsnitt kommer vi att introducera läsaren för vår forskning. 

 
 

1.1 Bakgrund 
Bloggaren Vincent Ferrari publicerade en ljudupptagning med hans möte med AOLs 

kundtjänst där de envisades med att han inte borde avsluta hans konto hos dem. Ljudklippet 

väckte känslor bland lyssnarna och spreds snabbt via andra bloggar och sociala nätverk och 

nådde till slut stora nyhetsmedier såsom The New York Post, The New York Time och NBC 

(Gillian, 2007). Vi kan nu i efterhand bara anta att AOLs ledning fick skämmas över hur de 

hanterade situationen och att de med största sannolikhet inte hade agerat på samma sätt om 

kundtjänsten varit placerad i sociala medier.  

Falkheimer och Heide (2007) konstaterar att det finns ett ökande intresse för kommunikation i 

dagens organisationer och syftar bland annat på varumärken, service och relationer. Att vikten 

av kommunikation ökar inom näringslivet leder till att många företag lägger stora resurser på 

externa kommunikationsprocesser för att skapa sig en image. All extern kommunikation kan 

skapa, bygga och påverka konsumentens relation till företaget och många resonemang kring 

service utgår från det personliga mötet mellan företaget och kunden. Men Sen och Örtengren 

(2012) påvisar att även andra kontakter än just de personliga utgör tillfällen då företaget kan 

påverka kundupplevelsen genom service.  

Utvecklingen av tjänster via internet gör att de digitala kontakterna med kunden blir allt 

viktigare (Sen & Örtengren, 2012). För att bygga och bibehålla kundrelationer bör man 

kanske se kommunikationen som en långsiktig process och där kan sociala medier utgöra ett 

effektivt verktyg. Konsumenter brukar ses som organisationens största ambassadörer, 

förutsatt att de är nöjda och har positiva uppfattningar om organisationen. Ur den aspekten 

kan kundtjänst och dialog komma att bli allt viktigare.  
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1.2 Sociala medier 
Sociala medier är en kombination av teknologi, social interaktion och användargenererat 

innehåll och kan används för socialt umgänge, nyhetsförmedling, marknadsföring, 

organisering, kulturutbyte och underhållning (Nationalencyklopedin). Med sociala medier blir 

dialogen öppen och ger deltagare möjlighet att kommunicera med fler parter samtidigt. 

Vanligt förekommande i sociala medier är just publika dialoger, som således även tillåter 

passiva deltagare att ta del av information utan att vara delaktiga i en dialog. Två stora sociala 

medieplattformar är idag Facebook och Twitter, som dagligen används av miljoner människor 

över hela världen, såväl i datorer som i mobila enheter. I och med Internet, och i synnerhet de 

sociala mediernas snabba frammarsch i dagens kommunikationssamhälle, har ett flertal 

företag och organisationer följt trenden och börjat använda denna form av kommunikation 

som ett verktyg för kundservice och support. Även ett växande intresse bland de svenska 

konsumenterna har uppstått då det visat sig i en undersökning av GoExcellent att nästan 

varannan svensk vill att företag flyttar över sin kundservice till sociala medier 

(Elektronikbranschen). 

Traditionellt sett har kundservice bestått i att besöka butiken om en sådan finns, ringa ett 

telefonnummer, skicka e-post och även chatta via företagets hemsida. 

Kommunikationsmöjligheterna är idag mycket större och allt fler företag använder sig av 

sociala medier som kommunikationsverktyg för att nå ut till sina målgrupper. Men 

användningen av sociala medier för kundservice ser idag lite olika ut bland svenska företag, 

då vissa tycks ligga långt fram i utvecklingen medan andra inte har satsat fullt lika mycket på 

detta fenomen. En del organisationer är osäkra på vilket syfte man bör ha med sin 

kommunikation i sociala medier och har inga utarbetade strategier för detta. Vi har valt att 

exemplifiera kundservice och support via sociala medier genom att utgå från företag som 

ligger i framkant med denna användning samt konsulter som är experter på sociala 

mediestrategier och kundtjänst via sociala medier. Vi finner det intressant att en digital 

kommunikationskanal vars användare bara tycks öka, kan ligga som underlag för framtida 

relationer mellan kunder och företag. Service och relationsbyggande har genom tekniken 

funnit nya vägar och vi menar att det i framtiden för många företag kan komma att presenteras 

i ett nytt forum. 
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1.3 Problemdiskussion 
Genom kundtjänst ska konsumenten känna en trygghet i att möjligheten till hjälp existerar 

snabbt nära till hands, oavsett graden av hjälp. Dessvärre kan kommunikationen mellan 

konsument och företaget många gånger upplevas som en alldeles för lång process och i vissa 

fall leda till besvikelse och negativ påverkan på relationen. Här gäller det att hitta en bra 

lösning - bra för både företaget men framförallt kunderna då det är dem som servicen finns 

för. Den växande trenden i att som organisation kommunicera via sociala medier som Twitter 

och Facebook, kan ses som första steget mot en bättre kundrelation. Men eftersom sociala 

medier är så pass nytt kan det fortfarande vara svårt att veta om det verkligen främjar 

kundrelationer och på vilket sätt detta påverkar sättet att kommunicera. Risken finns att 

företag lägger ner för stora resurser på användningen av sociala medier för att vara först med 

fenomenet. Står man då utan strategier riskerar man att misslyckas. Men å andra sidan finns 

det de företag som kan ha stor nytta av att bygga och bibehålla kundrelationer och driva en 

dialog med sina kunder via sociala medier. 

Att införa en social mediestrategi kan vara en stor utmaning för många företag. Man ska 

plötsligt föra en offentlig dialog med sina kunder och kanske inte vet hur man bör förhålla sig 

till exempelvis transparens och tonalitet. Dessutom kan det vara en utmaning att få alla 

medarbetarna att agera efter samma principer. I sociala medier där dialogen är offentlig 

märker användarna snabbt om man som organisation uttrycker sig på ett felaktigt sätt, och ett 

misstag kan få stora konsekvenser. När en medarbetare hos SJ uttryckte sig med “kram” som 

svar till en konsument i den sociala mediekanalen Twitter blev det stor uppståndelse bland 

andra användare. Konsumenten hade själv skrivit “kram”, varpå medarbetaren svarade med 

“kram” tillbaka. Förmodligen ansågs det inte särskilt anmärkningsvärt i situationen, men i 

kanalen spred sig diskussionen snabbt och företaget fick motta mycket kritik för händelsen. 

Det råder delade meningar om hur man bör uttrycka sig i sociala medier då man representerar 

ett företag och dessutom finns det medarbetare som inte är bekanta med sociala medier sedan 

tidigare, vilket kan försvåra implementeringsprocessen. Problemet ligger i att förklara 

dialogen mellan organisationen och dess publiker och hur denna dialog bygger, underhåller 

och förändrar relationen mellan dem. Detta anser vi vara ytterst intressant ur ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv. 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur företag använder sig av sociala medier för att ge 

kundservice och support i jämförelse med tidigare traditionell kundtjänst, för att på̊ så sätt öka 

förståelsen för hur och varför kommunikationen och kunddialogen förändrats vid inträdande i 

en ny kanal.  

1.5 Frågeställning 
Hur har företagets kunddialog förändrats i övergången från traditionell kundtjänst till 

kundtjänst via sociala medier?  

1.6 Avgränsningar  
Vi kommer inte att involvera någon typ av marknadsföring eller andra marknadsekonomiska 

aspekter till följd av deltagandet i sociala medier. Vi kommer heller inte att fokusera på eller 

ta hänsyn till några finansiella förutsättningar eller konsekvenser av kommunikationen i 

sociala medier. Denna studie görs enbart ur ett svenskt perspektiv och behandlar alltså inte 

företag och kunder utanför Sverige. Vi har valt att inrikta oss på två stora svenska företag och 

denna studies resultat visar nödvändigtvis inga generella slutsatser kring andra företag. Vi 

kommer inte att se användandet av sociala medier ur kundens perspektiv, även om 

kundperspektivet kan komma att uttrycka sig indirekt genom företagens upplevelser av 

dialogerna med kunderna. Respondenterna är begränsade till företag inom Sverige.  
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2. Teoretisk referensram 

 

I följande kapitel kommer vi att presentera de teorier vi anser är av relevans för vårt syfte och 

som därmed ligger till grund för kommande analys av resultatredovisningen samt 

efterföljande slutsatser. 

 

2.1 Sociala medier och webben 
 
2.1.1 Web 2.0 

Web 2.0 har blivit ett modeord (Funk, 2009) och förknippas med nya, innovativa och 

kulturella nätaktiviteter. Funk konstaterar att Web 2.0 beskriver den uppgraderade, förbättrade 

och moderniserade World Wide Web som vi använder idag och han menar att den sociala 

transformeringen har gjort att interaktiviteten och kontrollen ligger mer i användarens händer 

och inte längre bara i de stora sajtägarnas. Funk beskriver några huvudteman med Web 2.0 

som innebär att makten ligger hos användarna och deras nätverk, innehåll distribueras, 

sorteras, kombineras och visas över webben oförutsett av skaparna, nya teknologier möjliggör 

rika upplevelser och komplexa mjukvaruapplikationer och slutligen integration som bryter ner 

murar mellan datorer, telefoner och mobila enheter, marknadsföring och beställningskanaler, 

och en användares upplevelse mellan olika webbsidor. Med exempel från verkliga företag 

menar Funk att vi kan demonstrera hur de adapterar dessa olika Web 2.0-metoder, oavsett 

storlek och resurser. Web 2.0 är ett landskap där användaren kontrollerar sin egen och 

influerar andras onlineupplevelse; där framgång kommer av att utnyttja styrkan av sociala 

nätverk, opinionsnätverk och annonsnätverk (Funk). Men Funk varnar för att vi tänker för 

mycket på all teknik och alla pengar som ligger bakom och driver dessa trender, och menar att 

vi istället borde ta ett steg tillbaka och inse att Web 2.0 är ett unikt mänskligt, kulturellt 

fenomen. Carlsson (2010) poängterar noga att sociala medier faktiskt inte handlar om teknik, 

utan främst om kommunikation, konversation och relationsskapande, människor emellan. Vad 

som är speciellt med webben just nu är enligt Funk de nätverk av människor som 

känslomässigt och kreativt kopplas ihop med webben och med varandra. Oavsett vad de gör, 

menar Funk, så är dagens användare mer intensivt integrerade med webben än någonsin 

tidigare.  



 

  13 (60) 

 

2.1.2 Sociala medier i samhället 

Aaker och Smith (2010) skriver att sociala nätverksteknologier har revolutioniserat hur vi 

kommunicerar och samverkar över nätet de senaste tio åren. Varje dag loggar 175 miljoner in 

på Facebook, varje minut laddas 20 timmar video upp på Youtube och varje sekund “tvittras” 

600 tweets på Twitter, till en världsomspännande publik (Aaker & Smith). Sannolikt är det 

ännu mer idag eftersom författarna år 2010 skrev att siffrorna ökar exponentiellt.  

I Sociala medier - en marknadsföringshandbok (Holmström & Wikberg, 2010) beskriver 

författarna den bild många människor hittills har haft av sociala medier. De menar att man har 

uppfattat att sociala medier och dess möjligheter har fått en alltför uppförstorad betydelse, 

trots att det finns siffror som stödjer att de sociala medierna växer. Vidare förklarar de att vi 

ska vara medvetna om att sociala medier har en mycket kort historia och i den historien har vi 

sett att gigantiska företag har haft en explosionsartad tillväxt för att sedan lika snabbt vara 

bortblåsta av konkurrensen från nya företag (Holmström & Wikberg, 2010). Carlsson (2010) 

konstaterar att sociala medier sägs påverka hur privatpersoner interagerar på internet, på 

samma sätt som företagets förutsättningar för att möta sina kunder påverkas.  

2.1.3 Sociala medier i organisationen 

Trots att många människor inom affärsvärlden har accepterat internets betydelse, menar Haig 

(2000) att många inte har förstått dess villkor. Haig (2000) understryker att internet inte 

ursprungligen skapades för kommersiella syften, utan som ett kommunikationsverktyg som 

hjälpte till att distribuera information. De företag som lyckas med sin närvaro på internet idag, 

gör det för att de känner till internets ursprungliga syfte (Haig, 2000). Vidare förklarar Haig 

(2000) att även om det slutliga syftet må vara att sälja fler produkter eller tjänster, så förstår 

de som lyckas att de måste kommunicera värdefull information och engagera sig i ett 

ömsesidigt fördelaktigt förhållande med sin publik. Sociala medier underlättar enligt Haig för 

företag att skapa dessa kundrelationer, inte minst för att det är där kunderna finns. Men att 

deltaga i sociala medier kan för företag också innebära att man utsätter sig för oberoende 

kommentarer, som kan påverka företagets image (Carlsson).  

Många har skrivit om mekaniken med Facebook, Twitter, email och Youtube, men få har 

adresserat ett av våra starkaste motiv: hur man hävdar styrkan av nya sociala medier att göra 

något som verkligen spelar roll (Aaker & Smith, 2010). Aaker och Smith vill med sin bok 

“The dragonfly effect” (2010) demonstrera att små handlingar kan skapa stora förändringar, 

som de menar att sociala medier kan göra likt en trollslända då den integrerar alla sina fyra 
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vingar. Vidare talar de om att det inte handlar om att bara skapa en profilsida eller “fan page”, 

som erbjuds på Facebook. De menar att det handlar om hur man använder dessa verktyg och 

hänvisar till Randi Zuckerberg, som bland annat talar om vikten av insikter. Zuckerberg 

menar att organisationen kan använda statistiska funktioner på Facebook för att förstå vilka 

och var deras beståndsdelar är, vad de bryr sig om och hur de ska nå dem. Resultatet blir 

enligt Zuckerberg kundinriktning och segmentering som aldrig förr (Randi Zuckerberg, 

creative & buzz marketing, politics, and social change at Facebook. Återgiven i Aaker & 

Smith, 2010). 

 

2.2 Kommunikation 
 
2.2.1 Dialoger 

Dialogen bygger enligt Falkheimer och Heide (2007) på att man lyssnar utan motstånd och 

reflekterar över underliggande normer och synsätt för att på så vis generera nya insikter, 

kunskaper och kollektiv mening. Endast genom öppet lyssnande i syfte att förstå den andra 

eller de andra uppstår en riktig (genererande) dialog (Falkheimer & Heide). Ömsesidig dialog 

som leder till konsensus är enligt Falkheimer och Heide den ideala kommunikationsformen.  

2.2.2 Publiker 

Vidare talar Falkheimer och Heide (2007) om att publiker som hamnar i konflikt med 

organisationer kan delas in efter olika karaktärer. Falkheimer och Heide förklarar att det 

handlar om spontana publiker som konstrueras i relation till ett problem eller en tvistefråga 

mellan organisationen och någon i dess omgivning. Grunig och Hunt (1984) definierar fyra 

olika publiker utifrån deras grad av engagemang och problemupplevelse:  

• Icke-publiker - potentiella grupper som inte berörs av ett problem och därmed inte har 

vare sig problemupplevelse eller engagemang. 

• Latenta publiker - grupper som kan ha hög problemupplevelse, men som saknar 

engagemang. Det handlar med andra ord om missnöjda men passiva aktörer som inte 

anser sig kunna göra något som påverkar problemet.  

• Medvetna publiker - grupper med både hög problemupplevelse och potentiellt 

engagemang. Det är inte helt säkert att gruppen trots detta agerar men möjligheten 

finns.  
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• Aktiva publiker - grupper med hög problemupplevelse som direkt påverkas av 

problemet och som är starkt engagerade. Grupperna har också organiserat sig och 

upprättat strategier och taktiker för att konfrontera den organisation som anses orsaka 

problemet.  

Falkheimer och Heide (2007) konstaterar att publikerna inte är statiska utan kan ses som olika 

stadier i en process. En organisation som inte har någon som helst kunskap om vilka publiker 

som skulle kunna uppstå samt negligerar latenta och medvetna publiker löper stor risk att 

hamna i en omgivning med aktiva publiker (Falkheimer & Heide). När organisationen blir 

utmanad av en aktiv publik finns det ganska lite att göra, konstaterar Falkheimer och Heide. 

De menar att problemet redan då har definierats av omgivningen, och att det mest effektiva i 

en sådan situation är att erkänna problemet och be om ursäkt. Falkheimer och Heide talar 

även om att det senmoderna samhället ställer krav på att organisationer ska bli mer 

transparenta och genomskinliga. Vidare förklarar de att det kan ses som en konsekvens av de 

möjligheter som informations- och kommunikationstekniken ger att lagra, söka och visa näst 

intill obegränsade mängder information. Samhällstrenden pekar enligt Falkheimer och Heide 

på att informationsmängden ökar och därmed också förväntningarna på att organisationer ska 

bli mer transparenta.  

2.2.3 Strategiskt vs. Kommunikativt handlande 

Falkheimer och Heide (2007) talar om strategiskt och kommunikativt handlande, och menar 

att strategiskt handlande är målorienterat och instrumentellt, medan kommunikativt handlande 

är förståelseorienterat. När det rör sig om strategiskt handlande konstaterar Falkheimer och 

Heide att kommunikationen har för avsikt att påverka och kontrollera omgivningen. 

Organisationen försöker förutse framtiden och potentiella beteenden genom att klassificera 

sina publiker som målgrupper, intressenter eller aktivistgrupper, varpå man sedan använder 

olika metoder för att styra och påverka dessa publiker (Falkheimer & Heide). Vidare 

beskriver Falkheimer och Heide den strategiska kommunikationsprocessen som vertikal, det 

vill säga att organisationen talar till någon och om för någon eller några vad som gäller. 

Kommunikativt handlande är å andra sidan mer jämställt och inriktar sig på delaktighet och 

effektivitet (Falkheimer & Heide). Målet är att uppnå konsensus och kommunikationen sker 

enligt Falkheimer och Heide på allas villkor. Denna kommunikationsprocess karaktäriserar 

Falkheimer och Heide istället som horisontell: aktörerna talar med varandra. Falkheimer och 

Heide hänvisar till Habermas formel för en ideal talarsituation. Den innebär att (1) alla 
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personer som kan tala och handla, har rätt att lägga fram sina åsikter, (2) samtliga personer 

har full rätt att lägga fram förslag på vad som diskuteras, och (3) ingen person får genom 

tvång hindras att använda de rättigheter som ges av de andra punkterna (Habermas, 1995, i 

Falkheimer & Heide, 2007).  

2.2.4 Kommunikation genom tekniska medier 

Thompson (2001) karaktäriserar kommunikation som en särskild slags social verksamhet som 

omfattar produktion, överföring och mottagande av symboliska former som innebär att 

resurser av olika slag kommer till användning. När individer skapar symboliska former och 

överför dem till andra använder de i allmänhet ett tekniskt medium, vilket Thompson kallar 

för de symboliska formernas materiella underlag - det vill säga de materiella element genom 

vilka information eller symboliskt innehåll fixeras och överförs från producent till mottagare. 

Det tekniska mediets natur varierar från en typ av av symbolisk produktion och symboliskt 

utbyte till en annan, och Thompson menar att egenskaperna hos olika tekniska medier både 

underlättar och begränsar den symboliska produktionen och det symboliska utbytet.  

Tekniska medier tillåter enligt Thompson olika grader av förändring eller revidering av ett 

fast budskap - ett budskap som huggs in i sten är till exempel mer bestående än ett som skrivs 

på papper. En egenskap hos det tekniska mediet är enligt Thompson att det i allmänhet tillåter 

en viss grad av fixering av den symboliska formen, det vill säga gör det möjligt att fixera eller 

bevara den symboliska formen i ett medium som har skiftande grad av varaktighet. Tekniska 

medier kan således betraktas som olika slags “informationslagringsmekanismer”, som i olika 

grad kan bevara information eller symboliskt innehåll och göra det tillgängligt för senare bruk 

(Thompson). Vidare menar Thompson att informationen eller det symboliska innehållet som 

lagras alltså kan användas som en resurs vid utövandet av olika former av makt. En annan 

egenskap som Thompson tillskriver tekniska medier är att de tillåter en viss grad av 

reproducering, med vilket han menar tillverkning av en mängd kopior av en symbolisk form. 

De symboliska formernas reproducerbarhet är enligt Thompson ett av de centrala drag som 

ligger bakom den kommersiella exploateringen av tekniska kommunikationsmedier.   

2.2.5 Förändrad interaktion 

Under större delen av människans historia har de flesta former av social interaktion skett 

ansikte mot ansikte (Thompson, 2001). Individer interagerade enligt Thompson 

huvudsakligen genom att träffas fysiskt och utbyta olika symboliska former. Thompson menar 

att traditioner främst överfördes muntligt och var därför för sin överlevnad beroende av en 
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ständigt pågående förnyelseprocess. Denna kunde ske genom berättande eller andra aktiviteter 

under interaktion ansikte mot ansikte. Eftersom överföring av traditioner byggde på 

interaktion genom fysisk närvaro blev de också relativt begränsade gällande den geografiska 

räckvidden (Thompson). Thompson frågar sig hur kommunikationsmediernas utveckling 

påverkade de traditionella mönstren för social interaktion. Han menar att 

kommunikationsmediernas utveckling inte endast består i att upprätta nya nätverk för 

överföring av information mellan individer vars grundläggande sociala relationer förblir 

intakta. Snarare skapar utvecklingen av kommunikationsmedier nya former av handling och 

interaktion och nya former av sociala förhållanden - former som är helt annorlunda än den 

fysiska interaktion som har varit rådande under större delen av den mänskliga historien 

(Thompson). Att det har växt fram så många olika kanaler för flödet av kommunikation och 

information har enligt Thompson på ett betydelsefullt sätt bidragit till att göra en redan ytterst 

komplex värld ännu mer komplex och oförutsägbar. Thompson konstaterar att det blivit 

möjligt för individer att på ett okontrollerat sätt reagera på handlingar och händelser som äger 

rum på avlägsna platser.  

“Medieutvecklingen har gett upphov till nya former av sammanlänkning i och obestämbarhet 

i den moderna världen, fenomen vars egenskaper och konsekvenser vi inte är i närheten av att 

förstå till fullo” (Thompson, 2001 s. 149).  

2.2.6 Rum och tid 

Thompson (2001) tar upp flera egenskaper och aspekter hos tekniska medier, varav en 

behandlar distansering i rum och tid. Han förklarar att all kommunikation förutsätter en viss 

grad av distansering i rum och tid, alltså en viss grad av rörelse i rum och tid. Men variationen 

på graden av distansering kan vara stor beroende på typen av tekniskt medium samt 

kommunikationen i sig. En vanlig konversation, ansikte mot ansikte, innehåller en väldigt låg 

grad av distansering eftersom samtalet sker i den samtida närvarons kontext. Det som sägs 

emellan personerna är endast tillgängliga för dem - rum - och det som sägs kommer inte att 

existera längre än konversationens slut - tid. Och om så, endast i det bleknande minnet av 

deras innehåll. 

Thompson (2001) konstaterar att utvecklingen leder till nya mönster för mänsklig interaktion 

över rum och tid, då den sociala interaktionen skiljs från den fysiska platsen. Detta innebär 

enligt Thompson att individer kan interagera med varandra även om de inte delar rum och tid. 

Vidare betonar Thompson att användningen av kommunikationsmedier ger upphov till 
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“handling på avstånd”, vilket gör det möjligt för individer att handla och reagera på andra 

handlingar som är spridda i rum och tid. Man kan med andra ord komplettera 

kommunikationen med tekniska medier av olika slag för att öka graden av distansering i tid 

och rum. Thompson nämner högtalarförstärkning som möjliggör att samtalet når fler - 

rummet blir större - men med samma korta varaktighet i tid. Genom att använda andra 

tekniska medier som exempelvis diktafon eller olika former av inskription, kan samtalet bli 

mer tillgängligt i tiden. Materialet kan sedan användas i en helt annan kontext som kan ligga 

långt bort i både rum och tid från den ursprungliga kontexten där kommunikationen 

producerades. 

Genom att förändra de rumsliga och tidsliga villkoren för kommunikation förklarar 

Thompson (2001) att man även kan förändra de rumsliga och tidsliga villkoren under vilka 

individer utövar makt. Invidiver kan kommunicera över stora avstånd i både rum och tid och 

kan därmed agera och handla på avstånd. De på så sätt använda tekniska medier för att 

organisera och kontrollera rummet och tiden för egna syften. 

2.2.7 Communication Accommodation Theory 

När två personer talar med varandra är det vanligt att de härmar varandras tal och beteende. 

Det kan exempelvis handla om att du talar med någon som inte läst på universitet och därmed 

undviker du att använda den jargong som är unik för just högskolor och universitet. Oavsett 

om det är interpersonell kommunikation, om det är i en liten grupp eller mellan olika kulturer, 

anpassar människor deras kommunikation till andra. Denna anpassning är kärnan i 

Communication Accommodation Theory (CAT), utvecklad av Howard Giles. (West, 2009) 

Giles och hans kollegor ansåg att talaren hade olika anledningar för att anpassa sig till andra. 

Det kunde handla om att få lyssnaren att gilla dig, att uppnå effektivitet i kommunikation eller 

att upprätthålla en positiv social identitet. Denna ackommodation, eller anpassning, är 

vanligtvis en omedveten handling. Du kan nog känna igen dig i att du använder ett mer 

ungdomligt språk när du talar med en tonåring och ett mer långsammare språk med tydligare 

ansiktsuttryck när du talar med en gammal pensionär. Detta görs utan mycket baktanke och 

kan ske både öppet och mer privat. (West, 2009) 

Enligt West (2009) befäster Communication Accommodation Theory att i konversationer så 

har de medverkande personerna alternativ. De kan skapa en samtalsgemenskap som innefattar 

samma eller liknande språk och icke-verbala system, de kan utmärka och särskilja sig från 
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andra eller så kan de jobba hårt för att adaptera. Dessa alternativ kallas för konvergens, 

divergens och överackommodation. West förklarar de tre begreppen: 

• Konvergens - en strategi där individer adapterar varandras kommunikativa beteende. 

Uppstår när det existerar ett starkt behov av social acceptans, vanligtvis från maktlösa 

individer. 

• Divergens - Inga försök görs i att visa på likheter mellan de som samtalar. Med andra 

ord försöker de inte anpassa den andres sätt att kommunicera. Detta ska inte misstas 

med att man försöker vara oense. Det kan snarare handla om att folkgrupper med stark 

etnisk stolthet medvetet använder divergens för att markera deras sociala identitet. 

Divergens kan också uppstå för att den andre i konversationen ses som en medlem av 

en oönskad grupp, ansedd att ha skadliga attityder eller uppträder bedrövligt. 

• Överackommodation - människor som agerar med goda intentioner kan istället låta 

nedlåtande eller nedsättande och på så sätt få mottagaren att känna sig värre. 

2.2.8 Transparens 

Kaplan och Haenlein (2010) förklarar att användandet av sociala medier är en central del i 

några av de nyare transparens-initiativen och saknas det transparens kan detta hindra ett social 

förtroende och därmed utveckling. När organisationen blir utmanad av en aktiv publik finns 

det ganska lite att göra, konstaterar Falkheimer och Heide (2007). De menar att problemet 

redan då har definierats av omgivningen, och att det mest effektiva i en sådan situation är att 

erkänna problemet och be om ursäkt. Falkheimer och Heide talar även om att det senmoderna 

samhället ställer krav på att organisationer ska bli mer transparenta och genomskinliga. 

Samhällstrenden pekar enligt Falkheimer och Heide på att informationsmängden ökar och 

därmed också förväntningarna på att organisationer ska bli mer transparenta. Falkheimer och 

Heide förklarar att kravet på transparens kan ses som en konsekvens av de möjligheter som 

informations- och kommunikationstekniken ger att lagra, söka och visa näst intill obegränsade 

mängder information. 

2.3 Relationer 
Allt oftare framhålls det stora värdet i att organisationer skapar och upprätthåller goda 

relationer med olika personer, grupper, publiker, intressenter och organisationer (Heide, 

2011). Heide kännetecknar relationer som dynamiska och kontinuerligt föränderliga. Han 

menar att det i varje relation existerar implicita kontrakt som reglerar relationen, och att dessa 

kontinuerligt skrivs om efter den senaste interaktionen. Det innebär att om det senaste mötet 
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resulterade i missnöjda deltagare så kommer det implicita kontraktet att skrivas om (Heide). 

Därmed är kvaliteten på relationen enligt Heide förändrad, och i detta fall kan man tala om en 

relationsskada. Vidare konstaterar han att kvaliteten på en relation skapas och bevaras genom 

kommunikation. Förutsättningen för en välfungerande relation är att interaktionerna är 

ömsesidigt givande (Heide).  

2.3.1 Påverkansfaktorer  

Falkheimer och Heide (2007) menar att många människor förmodligen inte bygger sina 

preferenser om olika varumärken på någon större undersökning av produkternas för- och 

nackdelar. Istället menar de att ett visst varumärke känns som det bästa, vilket kan bero på att 

konsumenter har relationer till vissa organisationer och varumärken. Att en relation växer 

fram kan bero på olika saker, men enligt Grönroos (2007) så är det upp till kunden att avgöra 

om en relation existerar eller inte. Falkheimer och Heide talar om relationsmarknadsföring, 

där kommunikationen sätts i centrum då relationer, nätverk och interaktion betonas. De menar 

att man hämtat mycket från den klassiska definitionen av public relations: att skapa 

långsiktiga relationer med viktiga publiker. Detta ställer krav på kommunikationen mellan 

organisationen och dess kunder, och enligt Falkheimer och Heide räcker det inte längre med 

olika former av kampanjer, utan det krävs dessutom en mer långsiktig och relationsinriktad 

kommunikation. De frågar sig varför människor har bestämda uppfattningar om olika 

organisationer och varför man föredrar ett visst varumärke framför ett annat. Våra 

föreställningar formas dels via medierad information, dels på basis av våra och andras 

erfarenheter av organisationen (Falkheimer & Heide). Den medierade informationen menar 

Falkheimer och Heide består av dels budskap som organisationen förmedlar i olika 

sammanhang och dels av massmediers rapportering. Men de tillägger att våra föreställningar 

även skapas av egna erfarenheter av en organisation, som exempelvis hur vi blir bemötta av 

telefonisten eller säljaren, men även våra erfarenheter av organisationens produkter. Det är 

även vanligt att erfarenheter diskuteras i samtal mellan vänner, bekanta, kollegor och 

familjemedlemmar (Falkheimer & Heide).  

2.3.2 Att behålla relationer 

Grundtanken inom relationshantering är enligt Heide (2011) att det finns ett ömsesidigt 

beroende mellan organisationen och dess publiker. Vidare konstaterar han att 

relationsskapande verksamhet också kräver en annan syn på kommunikation än den så länge 

dominerande transmissionssynen. Istället menar han att utgångspunkten bör vara den 
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meningsskapande synen på kommunikation där kommunikationsparterna tillsammans 

kommer fram till en viss gemensam uppfattning efter att ha diskuterat och lyssnat på 

varandras argument. Ett problem är enligt Heide att många kommunikatörer är fast i en 

traditionell syn på relationen till publiker, vilken har sin grund i 

masskommunikationsmodeller som i första hand syftar till att sprida information. Han menar 

att en en-till-en-relationshantering bör vara utgångspunkt för publika relationer, och att detta 

både möjliggörs och underlättas av den ökande användningen av sociala medier och annan 

informations- och kommunikationsteknik.   

2.3.3 Maktförhållanden 

Nya medietekniker, former för social organisering och ökat fokus på enskilda frågor har lett 

till att aktiva publiker blivit allt vanligare (Falkheimer & Heide, 2007). Funk (2009) menar att 

dagens konsumenter inte passivt tar emot kommunikativa budskap, utan att de blir mer och 

mer sofistikerade och skeptiska, och mer och mer söker de aktivt efter information, åsikter, 

produkter och tjänster som intresserar dem. Webben är den huvudsakliga platsen att göra detta 

på (Funk). Haig (2000) konstaterar att internet är ett “pull-me”-medium med vilket han menar 

att användarna själva har kontroll över vilket innehåll de tar till sig. Den så kallade pull-

strategin innebär att locka sin målgrupp istället för att “trycka ut” budskap som man gör med 

den så kallade push-strategin (Holmström & Wikberg, 2010). Man vill bjuda in konsumenter 

att självmant kommunicera med företaget. Holmström och Wikberg betonar att detta sätt att 

tänka inte är unikt för sociala medier, men det är definitivt något som utmärker dem. Insatsen 

bygger på att förvalta en kontakt, vinna ett företroende och bygga en ömsesidig relation 

(Holmström & Wikberg). Haig påpekar att målgruppen bara inleder en frivillig relation 

baserat på kvalitén på informationen som den förses med.  

2.3.4 Symbolisk makt 

Thompson (2001) talar om makten som uppstår genom produktion, överföring och 

mottagande av meningsfulla symboliska former, vilken han kallar för symbolisk - eller 

kulturell - makt. Vidare menar Thompson att symbolisk verksamhet är ett grundläggande drag 

i socialt liv och konstaterar att individer ständigt är sysselsatta med att uttrycka sig i 

symboliska former och tolkning av andras uttryck. De är ständigt upptagna av att 

kommunicera med varandra och utbyta information och symboliskt innehåll (Thompson). För 

att utbyta detta innehåll krävs olika slags resurser, som Thompson vagt kallar för 

“informations- och kommunikationsmedel”. I dessa resurser ingår enligt Thompson tekniska 
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medel för fixering och överföring; de färdigheter och kunskapsformer som används vid 

produktion, överföring och mottagande av information och symboliskt innehåll och den 

samlade prestige, erkänsla och respekt som tillskrivs vissa producenter eller institutioner. När 

individerna skapar symboliska former bygger de på dessa, och andras, resurser för att utföra 

handlingar som kan ingripa i händelseutvecklingen och få olika slags konsekvenser 

(Thompson). Thompson förklarar att symboliska handlingar kan framkalla reaktioner och 

menar att de kan få människor att handla eller reagera på olika sätt, följa ett visst 

tillvägagångssätt framför ett annat, tro eller inte tro, bekräfta sitt stöd för ett förhållande eller 

resa sig i kollektiv revolt.   

2.3.5 Positionering och varumärkesbyggande 

Positionering är enligt Lagergren (1998) en logisk följd av affärsidéns formulering och första 

steget i arbetet med kommunikationsstrategin. Positionering handlar om vad Lagergren kallar 

det viktigaste av allt - kundens uppfattning - och vidare menar han att man bör behandla 

positioneringsarbetet som en särskild enhet i varumärkesbyggandet. Det kräver mycket 

tankekraft och mod, och bygger på stenhård koncentration på ett begränsat segment 

(Lagergren). Vidare konstaterar Lagergren att positionering inte syftar på positionen på 

marknaden, utan om att “etablera effektiv kommunikation med en noga utvald målgrupp”. 

Positionering handlar om att placera en uppfattning eller en idé på en viss plats i hjärnan hos 

en viss målgrupp (Lagergren). Målsättningen är enligt Lagergren att uppfattningen ska få en 

permanent plats i mottagarens hjärna för resten av dennes liv. Avslutningsvis om 

kommunikationsstrategin menar Lagerfeld att det viktigaste är att man är konsekvent och 

uthållig, och att man följer planen för kommunikationsstrategin. Man kan med fördel satsa på 

kreativitet och variera budskapet för att skapa nyhetsvärde (Lagergren). 
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3. Metod  

 

I detta kapitel avser vi att förklara vårt tillvägagångssätt samt motiveringar till varför vi valt 

att gå dessa vägar. 

  
 

3.1 Abduktiv ansats 
Patel och Davidsson (2011) förklarar att abduktion är en kombination av induktion och 

deduktion. De menar att man utifrån ett fall formulerar ett hypotetiskt mönster för att förklara 

det fallet, det vill säga ett förslag till teoretisk djupstruktur. Det första steget är induktion. I 

nästa steg förklarar Patel och Davidsson att man beger sig ut och prövar denna hypotes eller 

teori för att sedan eventuellt utveckla eller utvidga hypotesen eller teorin. Arhne och Svensson 

(2011) menar att generella teorier, som exempelvis om makt och social balans, hjälper 

forskaren att göra observationer på fältet. Detta kan i sin tur hjälpa forskaren att modifiera och 

specificera de generella teorierna. 

Till en början uppstod forskningsproblemet genom tidigare observationer och egna 

föreställningar om problemet. Vi hade därmed en induktiv ansats. Men efter att ha tagit fram 

generella teorier samt gjort egna empiriska undersökningar genom intervjuer med 

nyckelpersoner inom forskningsområdet, fick vi modifiera och utveckla våra frågeställnignar 

samt teori. Som resultat av detta har vi gått den abuktiva vägen. 

3.2 Kvalitativ metod 
Patel och Davidson (2011) berättar att syftet med den kvalitativa bearbetningen är att ge en 

djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som förvärvats när man gör en kvantitativ 

bearbetning. Bryman och Bell (2005) förklarar det mer enkelt och beskriver att kvalitativ 

forskning är induktiv och normalt mer inriktad på ord än på siffror.  

I en kvalitativ bearbetning arbetar forskaren oftast med textmaterial, som exempelvis 

intervjuns transkription, men det kan även vara böcker, artiklar, dagböcker, anteckningar från 

observationer samt bearbetning och analys av ljud- och videoinspelningar. Det är då vanligt 

att man skriver ner det som sägs på dessa inspelningar för att sedan ha en text man kan arbeta 

med. Som resultat av detta kan textmaterialet vara ganska omfattande och kvalitativa 
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forskningsprocesser kan därmed ta lång tid att ta sig igenom. Den kvalitativa bearbetningen 

mynnar sedan ut i en text med citat från intervjupersonerna, varvat med egna kommentarer 

och tolkningar. (Patel & Davidson, 2011).  

Vi väljer att gå den kvalitativa vägen då vi vill ta reda på hur. Genom att fokusera på ord och 

texter snarare än siffror, och sedan tolka materialet, har vår forskningsansats större 

förutsättningar för att komma fram till slutsatser i vår forskningsfråga. Om vi istället hade 

velat ta reda på hur många företag som använder kundtjänst i sociala medier, hade vi satsat på 

den kvantitativa vägen. Men idag är detta inte fallet. 

3.3 Datainsamling 
Boeije och Hox (2005) förklarar att primärdata är den data som är insamlad för det specifika 

forskningsproblemet i första hand, genom tillvägagångssätt som lämpar studien bäst. Patel 

och Davidson (2011) förklarar att ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporter är 

primärdata. Boeije och Hox är mer konkreta än så och förklarar att primärdata kan samlas in 

genom exempelvis enkäter, djupintervjuer, observationer och fokusgrupp. De förklarar också 

att den primärdata vi samlar in i vårt forskningsproblem kan sedan återanvändas av det 

allmänna forskningssamhället, vilket då utgör sekundärdata för dem. Vår primärdata kommer 

att bestå av intervjuer med vad vi anser vara nyckelpersoner inom detta forskningsområde.  

Många tekniker som exempelvis enkäter och intervjuer kan dock vara synnerligen tidsödande 

och dessutom mer kostsamma att genomföra (Bryman & Bell, 2005). Broeije och Hox (2005) 

förklarar också att fördelen med sekundärdata är att den är mindre kostsam, i form av tid och 

pengar. Vi hade till en början använt oss av föreläsningar på video där nyckelpersoner 

föreläste och diskuterade om vårt forskningsområde. Vi hade till och med börjat transkribera 

dessa. Men föreläsningarna blev mindre relevanta och vi har därmed inte använt materialet 

som sekundärdata. Viktigt att påpeka är att föreläsningarna inte var förgäves då vi, genom 

dessa, fick tag i personer som vi istället kunde intervjua och på så sätt framställa vår 

primärdata. 

3.4 Kvalitativa intervjuer 
Enligt Patel och Davidson (2011) har kvalitativa intervjuer alltid en låg grad av strukturering. 

Med det menar de att frågorna som ställs ger intervjupersonen möjligheten att svara med egna 

ord. Fortsättningsvis säger de att frågorna kan ställas i en bestämd ordning, det vill säga hög 

grad av standardisering, eller ibland i en ordning som känns bäst i det enskilda fallet, det vill 
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säga en låg grad av standardisering. Dessa två begrepp benämns också för semistrukturerade 

intervjuer. Patel och Davidson förklarar att syftet med denna typ av intervju är att “upptäcka 

och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 

uppfattningar om något fenomen” (s. 82). 

Termen djupintervjuer används ofta för denna typ av undersökningsform. Ekström och 

Larsson (2001) anser dock att detta begrepp bör undvikas eftersom “i medie- och 

kommunikationsvetenskapliga studier är vi vanligen inte ute efter människors mer 

djupliggande själsliv (som i psykologi, etc.), utan om deras uppfattningar om ett fenomen” (s. 

51). Ekström och Larsson menar att uppfattningar självklart kan ligga “djupt” hos 

intervjupersonerna då de bottnar i deras attityder och livsvärlden. Men anledningen till att 

författarna vill att man undviker termen är att man sällan når så djupt att de kan kallas för 

djupintervjuer. Vi vill därmed lyfta fram denna aspekt för att undvika större kritik mot 

intervjuernas utformande.  

Vi har besökt hälften av respondenterna för personliga intervjuer och hälften genom 

telefonintervjuer. Intervjuerna har varit av typen semistrukturerade kring det aktuella ämnet, 

det vill säga att vi har ställt samma öppna frågor till alla respondenter som givit möjligheten 

till olika svar. 

3.4.1 Öppna frågor 

En fördel med öppna frågor är att respondenterna kan svara med sina egna ord och inte 

tvingas använda forskarens ordval (Bryman & Bell, 2005). Vi anser också att öppna frågor 

ger möjlighet till oväntade svar, och enligt Bryman och Bell kan man genom att inte leda in 

respondenterna i en viss riktning också få reda på deras kunskapsnivå och hur de tolkar en 

fråga. Vidare understryker de även att man genom öppna frågor också kan få information om 

hur viktig en fråga är för respondenten. Det finns givetvis också nackdelar med öppna frågor 

som exempelvis att det kan bli långa och tidsödande svar. Bryman och Bell konstaterar att 

man med öppna frågor måste koda svaren, vilket tar tid. Med detta menar de att man för varje 

öppen fråga måste läsa igenom alla svar och finna mönster som kan representera olika teman.  

3.4.2 Inspelning och transkription 

Vi har vid varje intervjutillfälle gjort en ljudinspelning av samtalet för att sedan transkribera 

materialet. Vid intervjuer ansikte mot ansikte har vi använt oss av en liten diktafon och vid 

telefonintervju har vi använt oss av ett inspelningsbås där telefonen varit inkopplat till en 
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programvara. Ekström och Larsson (2001) förklarar att nivån på transkriptionen inte behöver 

vara så detaljerad som huvudregeln gällande transkription säger, alltså att pauser ska skrivas 

med, hur långa de var etc. Nivån på transkriptionen beror på vad man analyserar och 

transkriptionen måste därmed med anpassa sig efter syftet för analysen. Att analysera efter 

samtalsanalysens metod är mycket tidskrävande, menar Ekström och Larsson, och vi finner 

därmed efter en överläggning av studiens syfte samt intervjuernas utfall ingen anledning att 

transkribera intervjuerna på en detaljerad nivå. 

3.4.3 Respondenter - Elitperson vs. Informant 

Enligt Merriam (1994) menar antropologer och sociologer att en bra respondent utgör en 

“informant”. Merriam definierar en informant som “en person som känner till kulturen men 

som också är i stånd att reflektera över den och i ord formulera för forskaren vad det är som 

sker” (s. 90). En god informant är den personen som kan uttrycka tankar, känslor och åsikter 

samt sitt eget perspektiv om det ämne som är aktuellt. Dexter (1970) menar att man också kan 

intervjua personer, så kallade elitpersoner, som inte nödvändigtvis behöver ha någon bredare 

kunskap om ämnet eller kulturen, men vars åsikt om det erlagda ämnet är intressant för 

intervjuaren. 

Ekström och Larsson (2001) förklarar det som att intervjuer med informanter ger sak- och 

bakgrundsupplysningar med värde för forskningsuppgiften och intervjuer med respondenter 

avger sin syn och sina uppfattningar kring en fråga. De menar också att en och samma person 

ibland kan inneha båda rollerna. 

De personer vi valt att intervjua anser vi ha kunskap om ämnet, de känner till kulturen som 

råder, samt har möjligheten att visa och berätta sitt eget perspektiv utifrån deras egna 

erfarenheter. Vi medger att skillnader kan förekomma i vilken grad intervjupersonerna har 

kunskap om ämnet och i vilken utsträckning de känner till kulturen. Däremot anser vi de inte 

enbart vara elitpersoner utan även goda informanter om det aktuella ämnet.  

3.5 Urval 
3.5.1 Urvalsteknik 
Respondenterna valdes ut genom ett så kallat icke-sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurval 

innebär “ett urval som man har fått fram på̊ andra sätt än genom en slumpmässig 

urvalsteknik” (Bryman & Bell, 2005, s.111). Med andra ord betyder det att vissa respondenter 

har större chans än andra att ingå i urvalet. Merriam (1994) förklarar att den vanligaste 
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formen i ett icke-sannolikhetsurval är ett målinriktat eller ändamålsenligt urval. Hon förklarar 

att det målinriktade urvalet, som vi valde, baseras på̊ att forskaren önskar upptäcka, förstå och 

få insikt och måste därmed göra ett urval som gör att denne lär sig så mycket som möjligt. 

Chein (1981) jämför det med experter som kallas in för att ge deras synpunkter på̊ ett 

medicinskt fall - de är inkallade för att de har speciella erfarenheter och/eller 

specialistkompetens. 

Bryman (2011) förklarar att ett målinriktat urval är en typ av samplingsteknik som försöker 

skapa överenstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Bryman förklarar att urvalet är 

därmed baserat på önskan om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna. 

DePoy och Gitlin (1999, s.215) förklarar att den målinriktade samplingen “innebär ett 

avsiktligt urval av personer genomfört av forskaren på basis av i förväg definierade kriterier”. 

Våra kriterier för urval av deltagare var enligt följande: 

1. Personen ska arbeta på ett nationellt företag som  

a. erbjuder kundtjänst via sociala medier till sina kunder, eller 

b. erbjuder lösningar och utbildning inom kundtjänst i sociala medier. 

2. Personen ska ha ett strategiskt och/eller ett operativt ansvar. 

3. Personen ska ha erfarenhet inom området kundtjänst. 

Genom att etablera dessa kriterier för inklusion kan vi även enkelt se kriterierna för exklusion. 

Företag och personer som enbart arbetar på en lokal nivå exkluderas från urvalet. Vi anser att 

lokala företag når ut till färre människor och har mindre resurser att arbeta med. Detta kanske 

anses som ett hårt påstående, men i grund och botten är vi ute efter etablerade företag med 

stor kundkrets och då är företagen nationella. Även kundtjänstemedarbetarna (dessa som 

svarar i telefonen eller i sociala medier) exkluderas då de normalt inte har ett operativt ansvar. 

Personer som däremot har ett strategiskt eller operativt ansvar men som exempelvis nyligen 

blivit tillträdda i arbetet kanske inte uppfyller kriterium nummer 3, vilket då också resulterar i 

exklusion. 

3.5.2 Diskussion kring urval 
Vi började med att studera och söka kring ämnet “kundtjänst i sociala medier” som visade sig 

vara ett aktuellt ämne med många insatta personer. Vi lyckades etablera en kontakt med Karin 

Nordlund från Telia och Stina Kumlin från SJ - två̊ personer som jobbade med kundtjänst i 

sociala medier på̊ stora företag som låg i framkant inom just detta och som därmed hade 
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speciella erfarenheter. Sedan fick vi också̊ kontakt med Fritjof Andersson och Stephanie 

König som inte bedriver kundtjänst från ett företag, men som ändå jobbar med ämnet i fråga. 

Dessa två̊ ansåg vi inneha det som Chein (1981) kallar för specialistkompetens. 

Om forskningen hade handlat om sporten fotboll hade både fotbollsspelarnas och 

fotbollstränarnas perspektiv och åsikter varit betydande även om fotbollsspelarna är de enda 

som faktiskt utövar sporten. Anledningen till att vi därmed valde två personer som bedriver 

kundtjänst och två personer som inte bedriver kundtjänst är för att vi anser båda vara av värde 

för forskningen och att detta bidrar till att vi lär oss så mycket som möjligt. 

En lokal egenföretagare med egen Facebook-sida där hen hjälper eventuella kunder, men som 

saknar både kunskap om ämnet i större utsträckning samt saknar kännedom om kulturen anser 

vi inte skulle utgöra en informant eller elitperson, utan en vanlig respondent. Baserat på det vi 

tidigare redogjort anser vi att samtliga respondenter i vårt urval skall ses som informanter. 

Nedan presenteras dem mer utförligt.  

3.5.3 Stephanie König, utbildningskonsult och VD, Sofy AB 

Den första intervjun utfördes via telefon och respondenten utgjordes av Stephanie König. 

Sofy AB, vars affärsidé är att hjälpa deras kunder med sin sociala media-kundtjänst, startades 

sommaren 2010 som ett initiativ av Stephanie König, som drivit företag sedan 1994 och har 

en lång och bred erfarenhet av utbildning och organisationsutveckling. Hon har bland annat 

utbildat i kundservice i 20 år och även utbildat tusentals människor som arbetar med service, 

försäljning och ledarskap. Königs långa erfarenhet, samt det faktum att hon skriver en bok om 

ämnet, gjorde henne till en mycket relevant intervjuperson. 

3.5.4 Stina Kumlin, Chef Digitala Kanaler Corporate, SJ AB 

Vår andra intervju genomfördes på SJ:s huvudkontor i Stockholm. Där besökte och 

intervjuade vi Stina Kumlin, i ett av deras konferensrum. Kumlin har fjorton års erfarenhet av 

projektledning och utmärkta kunskaper för att leverera komplexa men framgångsrika projekt.  

3.5.5 Karin Nordlund, Community Manager, Telia 

Även denna intervju skedde genom ett fysiskt möte, där vi besökte Karin Nordlund i en av 

Telias byggnader i Stockholm som representerar Telias Sverige-del. Nordlund har arbetat med 

sociala medier på Telia sedan 2009 och är den person som byggt upp Telias kundtjänstnärvaro 

i sociala medier samt de riktlinjer som ska följas kring detta arbete. Nordlund är 
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huvudansvarig för att hålla samman det Telia i stort gör i sociala medier samt att hantera 

kundtjänstens arbete på dess olika plattformar. 

3.5.6 Fritjof Andersson, grundare, Rerav.com och SocialBusiness.se  

Fjärde respondenten utgjordes av entreprenören Fritjof Andersson och denna intervju 

genomfördes via telefon. Andersson grundade Rerav.com, ett kundtjänstsystem för företag på 

Facebook. Rerav.com blev, innan den ens lanserats, utsedd till en av Sveriges 25 hetaste 

webbentreprenörsbolag år 2011. Andersson står även som grundare för sajten 

SocialBusiness.se, som riktar sig till de som arbetar med företagsledning, affärsutveckling, 

marknadsföring eller är i annan beslutsposition. 

3.6 Behandling av empiri 
Till en början sorterade vi empirin, något som Ahrne och Svensson (2011) besvarar 

kaosproblemet, det vill säga problemet med överskådlighet och oordning. Efter sortering 

bekantade vi oss med materialet och “återupptäckte” det på̊ nytt. Detta ledde till att vi också̊ 

fick reducera vår empiri. Ahrne och Svensson förklarar att det besvarar 

representationsproblemet, det vill säga omöjligheten att representera allt som samlats in. 

Empirin blev först strukturerad efter de frågor som ställdes under intervjun. Frågorna 

omvandlades till rubriker där samtliga respondenters svar från en viss fråga samlades under 

samma rubrik. Rubrikerna delades sedan in och omförflyttades för att passa in under två 

kategorier: Kommunikation och relationer.  

3.7 Reliabilitet & validitet  
Enligt Bryman (2011) handlar reliabilitet om frågor som rör måttens och mätningarnas 

pålitlighet och följdriktighet och Holme och Solvang (1997) förklarar att reliabiliteten 

bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann bearbetningen av informationen varit. 

Holme och Solvang (1997) säger att “validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta är 

utklarat i frågeställningen” (s. 163). Med andra ord har det att göra med om man verkligen 

mäter begreppet i fråga. 

Bryman förklarar att reliabilitet och validitet är två begrepp mer lämpade för den kvantitativa 

forskningsansatsen. Forskare har även kollat på hur dessa två begrepp kan anpassas till 

kvalitativ forskning, men det finns forskare med en annan ståndpunkt som menar att kvalitativ 

forskning borde bedömas och värderas utifrån andra kriterier än de som kvantitativa forskare 

använder sig av. Lincoln och Guba (1985) förklarar att det borde finnas andra termer och 
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metoder för att bedöma kvaliteten och kvalitativ forskning, som motsvarar begreppen 

reliabilitet och validitet. De föreslår då kriterierna tillförlitlighet (“trustwortiness”) och äkthet 

(“authenticity”). 

3.7.1 Tillförlitlighet 

Vi skapar trovärdighet genom att vi följt de regler som finns samt att vi genomfört 

respondentvalidering, med andra ord att vi har rapporterat resultaten till de personer som varit 

inblandade i studien, så att dessa kan bekräfta att vi uppfattat deras verklighet på rätt sätt. 

Pålitlighet är ett annat kriterium för att bedöma tillförlitligheten och detta kan man göra 

genom att se till att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen. Vi ska också säkerställa att hen agerat i god tro genom att inte medvetet 

låta personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av och slutsatserna 

från en undersökning. (Bryman, 2011) 

3.8 Forskningsetik 
Bryman (2011) redovisar etiska principer och visar de grundläggande etiska frågorna som 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för iblandade personer i forskningen. 

Informationskravet handlar om att vi som forskare ska informera de personer som medverkar 

i vår undersökning, exempelvis en intervjuperson, och göra de medvetna om att deras 

deltagande är frivillig och att de när som helst kan avbryta deras medverkan om de så önskar. 

De berörda ska även bli underrättade om vilka moment som skall ingå i undersökningen. 

Enligt Samtyckeskravet har de berörda även rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter om samtliga deltagande personer i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall 

därmed hålls oåtkomliga från obehöriga. Nyttjandekravet ser till att alla uppgifter som samlas 

in om enskilda personer enbart används till forskningsändamålet. 

Bryman och Bell (2003) tar även upp en annan viktigt etisk regel - anonymisering. De berättar 

att de etiska regler som American Academy of Management, AoM, tagit fram förklarar att det 

är forskarens ansvar att ta ställning och minimera risken för skada för 

undersökningspersonerna. Ett enkelt sätt att minimera och kanske helt ta bort risken för skada 

för undersökningspersonerna är att anonymisera dessa i forskningen. AoM:s Code of Ethical 

Conduct föreslår att forskaren tar denna diskussion med deltagarna för att avgöra om detta är 

nödvändigt eller inte. Om anonymitet begärs från någon av deltagarna ska detta säkerställas. 
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Denna uppsats skall därmed inte orsaka skada för någon deltagares del, sakna samtycke från 

deltagarna sida, inkräkta på privatliv eller innehålla förekomst av bedrägerier, falska 

förespeglingar eller undanhållande av viktig information. Vi anonymiserar dock inte 

intervjupersonerna då vi, med samtyckte från intervjupersonerna själva, anser att någon skada 

inte kan ske. Deras identitet och yrkesroll anser vi ha stor betydelse för forskningens 

trovärdighet. Vi syftar till att göra denna undersökning på ett lagligt och etiskt sätt för att 

uppnå god forskningssed. 

3.9 Metod och källkritik 
Följande metodkritik är inte direkt riktad till metoden i sig utan till metodens konsekvenser. 

Vi talar om det målsenligt icke-sannolikhetsurvalet som vi genomförde. På grund av att vi 

ville ha en viss typ av person som intervjuperson, ledde det oss majoriteten av gångerna till 

huvudstaden Stockholm. På grund av begränsade resurser hade vi bara möjligheten att resa en 

gång till Stockholm för att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. Detta resulterade i 

telefonintervjuer som kan ha påverkat intervjupersonernas svar.  

Som tröst förklarar Ekström och Larsson (2001) att man kan inte resa landet runt av tids- och 

resursskäl och en sådan bekvämlighetsteknik är därmed tillåten. Men författarna säger också 

att telefonintervjuer kan vara en effektiv och resurssnål metod, men om man söker människor 

uppfattningar och värderingar om sammansatta fenomen, är ett personligt möte ett krav. 

Vi är medvetna om och anser att urvalet av respondenter kunde ha varit mycket större än vad 

den faktiskt blev. Det hade bidragit till en bredare empirisk grund till vår analys. Däremot 

anser vi fortfarande att det empiriska materialet vi samlat in är av stor betydelse. 
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4. Resultatredovisning 

 

I följande resultatredovisning kommer våra insamlade data att presenteras. Samtliga 

respondenters svar, i de fall de utgör relevans för denna forskningsrapport, är samlade under 

respektive diskussionsämne för att smidigt kunna jämföra skillnader och likheter i deras 

åsikter. Denna insamlade data kommer att ligga till grund för analysen och slutsatsen.  

 

4.1 Kundtjänst i sociala medier 
Stina Kumlin berättar att SJ inte uttalat jobbar med kundtjänst i sociala medier på SJ. Däremot 

så är dialogerna väldigt kundtjänstrelaterade, och Kumlin betonar att det rör sig om mycket 

“här-och-nu-frågor”, där hon syftar på frågor som kräver snabba svar. SJ har en redaktion som 

består av mellan sju till nio personer, och Kumlin förklarar att de är uppdelade i de tre 

områdena kommunikation, affärsutveckling och försäljning. Många tror enligt Kumlin att SJ:s 

sociala kanaler är ytterligare en kundtjänstkanal, men hon konstaterar återigen att det är en 

kanal för dialog. 

Stephanie König talar om kundrelationer och menar att sociala medier endast är verktyg, som 

kombineras med andra verktyg, för att få bra kundrelationer. Vidare konstaterar König att det 

handlar om att man ska kunna “tala med kunden när kunden vill att du ska tala med dom”.  

Kumlin förklarar att en av SJ:s strategier är att de ska vara väldigt snabba med att svara i 

sociala medier, och att de vill lyfta sitt arbete till “sociala medier 2.0”. Hos SJ är det inga 

kundtjänstmedarbetare som svarar för kontakten i sociala medier, utan det är kommunikatörer 

(Kumlin). De blir en slags ambassadörer, menar Kumlin och understryker att de har ett brett 

och djupt SJ-kunnande. Kumlin talar om den virala makten och menar att konsumenter ställer 

krav, de vill att SJ ska vara på plats från 9-16 för att svara på frågor.  

Karin Nordlund förklarar att kundtjänst i sociala medier egentligen är samma sak som vanlig 

kundtjänst, och hon menar att oavsett vart man når Telia så ska man alltid få den hjälp man 

behöver. Fritjof Andersson är enig och beskriver också att kundtjänst är till för att hjälpa 

kunden med deras produkter eller tjänster, i syfte att bygga en relation. 
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4.1.1 Aktualitet  

På frågan om huruvida det är aktuellt att bedriva kundtjänst och dialoger med kunder i sociala 

medier svarar König “Hyperaktuellt skulle jag vilja säga”. Det är enligt König “precis i sin 

linda” och hon tror att det kommer att explodera. König talar om “time to market”, och menar 

att det har tagit tid för företag att förstå att det här är ett väldigt enkelt och billigt sätt att 

etablera goda kundrelationer.  

Kumlin menar att en allmän känsla av att ringa kundtjänst är att man får sitta i långa, långa 

köer. Sociala medier däremot är enligt Kumlin en snabb kanal, och eftersom “alla har iPhones 

och paddor idag” (Kumlin), är sociala medier ett snabbt sätt att komma fram och få svar 

genom. Vidare talar Kumlin om att det även finns möjlighet att nå lite andra intressenter och 

resenärer än de som per automatik ringer till den traditionella kundtjänsten. “Kanske en annan 

målgrupp, som inte använder dom klassiska eller traditionella kanalerna, hoppas vi då att vi 

når med det här” (Kumlin).  

Nordlund betonar att det blir mer och mer viktigt att finnas på sociala medier på grund av 

större förväntningar från kunden, och tillägger att kunderna faktiskt kan bli arga om man inte 

finns där. Hon förklarar framfarten av kundtjänst i sociala medier genom att det skett en 

explosion på senare år som kan ha berott på bättre internetuppkoppling och större vana av 

fenomenet.  

Andersson konstaterar även han att användningen av sociala medier i detta syfte har vuxit 

jättemycket på sista tiden, men menar vidare att de nu står på en platå. “... för att vi ska kunna 

gå vidare måste vanliga svenskar komma till insikten att det här är ett accepterat sätt att 

kontakta företag, precis som telefon och mail” (Andersson). Han menar att det måste komma 

något stort i media, såsom TV eller någon av de stora tidningarna så många förstår att det är 

ett professionellt sätt att kontakta företag på. Med andra ord menar han att man bör öka 

medvetandet hos konsumenterna. Anledningen till att kundtjänsten i sociala medier trätt fram 

på sistone beror enligt Andersson på att det var early adopters som krävde kundtjänst från 

vissa företag. 

4.1.2 Framtiden för kundtjänst i sociala medier 

König är övertygad om att det inte är många år kvar innan alla som har konsumenter kommer 

att använda sig av olika sociala mediekanaler, men hon betonar att det inte rör sig om endast 
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sociala mediekanaler, utan de snarare kan stå som ett komplement. Vidare förklarar König att 

man ännu inte har sett att telefontrafiken har gått ner.  

Kumlin menar att det kommer att växa och bli allt starkare, men att det finns en kritisk massa 

och att “vissa använder sociala medier, och vissa kommer aldrig att göra det”. Twitter-kanalen 

passar enligt Kumlin väldigt bra för att bedriva kundtjänst i, och vidare konstaterar hon att de 

på SJ ser över huruvida det finns möjlighet att flytta över sin Twitter-kanal till kundtjänst. 

Man har på SJ ingen budget för att driva sociala medier utan de som är med i redaktionen gör 

det utöver sina ordinarie arbetsuppgifter (Kumlin). “Det är också så att, börjar man öppna, då 

blir en förväntan att det ska vara öppet så fort det är något, så det har blivit en förväntan att vi 

är där när vi ska vara där” (Kumlin).  

Nordlund tror definitivt att kundtjänst och alla företag mer eller mindre måste ha en närvaro i 

sociala medier, också beroende på vad man är för företag. Hon förklarar att företag måste 

sluta se det som en “push-kanal” och sluta pusha ut information, och istället skapa 

engagemang och en relation som kunderna eftersöker i sociala medier.  

Andersson tror att kundtjänst i sociala medier kommer att bli “mainstream” i framtiden, men 

en viktigt aspekt som företagen måste tänka på är att koppla ihop all extern kommunikation 

som sker. Han menar att tidigare kommunicerade man ett visst budskap per kanal. I TV 

kommunicerar företagen kommersiella budskap och inte exempelvis pressreleaser. Men i 

sociala medier, via samma Twitter-konto, går företagen ut med pressreleaser, kommersiella 

budskap i form av reklam, information om saker som hänt i företaget generellt, och 

kundtjänst. För att detta ska funka krävs ett tekniskt verktyg och en mogen organisation. 

4.1.3 Kundtjänst i sociala medier. Något för alla? 

König menar att det är stor skillnad beroende på om man jobbar business to business eller 

business to consumer. De som jobbar business to consumer har enligt König ett hårdare tryck 

på sig att vara där kunden är, vilket kanske kan resultera i att de i högre utsträckning ligger i 

framkant med sociala medier. Men egentligen tror König att alla kan använda sig av sociala 

medier, och säger att fackförbund såväl som branschorganisationer kan använda det. König 

menar att om företagens kunder finns där och pratar om företaget, så är det inte bra om inte 

företaget finns där. Att finnas på sociala medier är viktigt för alla de företag som kan 

identifiera att deras kunder finns i sociala medier (König).  
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“Jag kan inte se varför det inte skulle vara så”, säger Kumlin. Vidare förklarar hon att det ses 

som jätteviktigt på SJ och att de är väldigt noggranna med att hålla rätt tonalitet. Kumlin tror 

att mycket av framgången hos SJ hänger just på att de håller så hårt i tonaliteten och att de 

svarar när de ska svara. Vidare menar Kumlin att man bara har en chans, och fungerar det inte 

då så är det svårt att komma igen. Sociala medier är enligt Kumlin en väldigt lämplig kanal 

för kundtjänstrelaterade ärenden, men hon påpekar även att inte alla ärenden går att hantera 

där.  

Nordlund anser att har företag någon typ utav kundkontakt, vilket de flesta har, måste man 

finnas där för sina kunder oavsett om det är ren kundtjänst eller annan typ av dialog. Hon 

anser att man måste ha en relation med sina kunder i sociala medier, annars tror hon inte att 

företaget överlever på lång sikt.  

Andersson tror däremot att det inte passar alla och beror naturligtvis på vad företaget arbetar 

med. “Om man säljer rent business to business och har tre kunder i världen, då är det 

förmodligen ganska meningslöst att ha en kundtjänst”, förklarar han. Däremot anser han att 

det kan vara intressant att ha någon form av omvärldsrelation och exemplifierar SAAB 

Systems, som säljer vapen. Han förklarar att de har ganska få kunder runt om i världen, så en 

kundtjänst är högst troligtvis inte ett alternativ, däremot kan det vara intressant för de att ha en 

dialog med opinionsbildare, journalister etc. 

4.1.4 Fördelar och nackdelar 

Fördelar är enligt Kumlin “att ha den här dialogen”. Hon ser inte att det finns några nackdelar, 

trots att man kan få mycket kritik ibland så menar hon att det är en möjlighet att “verkligen 

vara där på plats, ge svar och bemöta det och återge fakta”.  

Enligt König är det ett “otroligt billigt sätt att skapa och behålla relationer”. Vidare förklarar 

König att kundtjänstens sätt att vårda kunder är det som avgör om man vill vara kund, och 

“inte hur duktiga säljare man har, eller hur bra erbjudanden man har.” Många 

företagsledningar är enligt König långt ifrån att förstå att ha god service och goda 

kundrelationer. Att inte ha bra strategier, är enligt König en nackdel. Är företaget hela tiden 

ute i blåsväder, befäster ju att de är dåliga (König). Vidare menar hon att det handlar om hur 

det sköts, och att det kan bli tjatigt om alla gör likadant. “Blir det mainstream så blir det 

boring, då tröttnar vi”. Riskerna beror på hur bra företaget sköter sig i övrigt, och vidare 

konstaterar König att “dreven blir ju betydligt värre i sociala medier”. Men samtidigt har man 
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då en chans att rätta till saker, och nå väldigt många, då “ett drev är bra mycket jobbigare 

idag”.  

Nordlund menar att kundtjänsten i sociala medier skapar en helt annan relation med kunder 

och gör att man når ut till fler. Hon förklarar även att den delvis avlastar den vanliga 

kundtjänsten, då de kan gå ut med driftinformation, ha en dialog och berätta för kunderna vad 

som händer. En annan fördel, enligt Nordlund, är att de kan ändra synen på Telias varumärke 

via kundtjänstens jobb. Hon menar att kundtjänsten alltid varit viktig, men nu syns det hur 

viktiga de är och från att ha varit längst ned på skalan har de helt plötsligt lyfts. Nackdelen är 

att de ibland måste upprepa sig på Twitter och Facebook vilket kan vara jobbigt både för 

kunderna och även göra att de själva får lite mer jobb. Hon ser inga större nackdelar än så 

utan menar istället att problemet ligger hos det interna, med faktorer som öppettider och 

tillgänglighet.  

En av fördelarna, enligt Andersson, är att det fortfarande är oväntat. Att som företag, skicka 

iväg ett meddelande till en kund som använt deras produkt eller tjänst i stilen “hoppas du 

gillade att använda vår produkt. Hör av dig om du har några problem”, kan bygga enormt 

mycket kundnöjdhet, förklarar han. Han förklarar vidare att om 5 år kanske det betraktas som 

spam eftersom alla företagen gör det och då bör man sluta. En annan fördel för företagen är 

att de kan påverka opinionsbildare på ett helt annat sätt, förklarar Andersson. Andersson säger 

också att företagen tar kundtjänsten dit kunderna är, vilket ger en annan trygghet och lätthet i 

att använda det. Han förklarar att långt tillbaka i tiden när man var arg på ett företag så skrev 

man ett brev till dem, men det var en väldigt hög tröskel för att göra det. Idag, förklarar han, 

kan du skicka en tweet och så har du fått iväg det på 20 sekunder. Det blir därmed en väldigt 

låg tröskel för kunderna att ta kontakt med företaget och det är en stor fördel, säger 

Andersson. Företag som inte vet vad de håller på med kan få riktigt mycket problem. Han 

förklarar att om man går ut i sociala medier och säljer mycket eller om man är väldigt formell 

i det man gör, kan man få extremt negativa reaktioner. Ett vettigt verktyg att hantera 

kundtjänsten då det kommer in mycket frågor är också något Andersson tycker är viktigt och 

har man inte det kommer det inte fungera, menar han. Kan man inte hantera det som komma 

skall resulterar det istället i rejält missnöjda kunder, tillägger Andersson. 
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4.2 Kommunikationen 
 
4.2.1 Traditionell kundtjänst vs. kundtjänst i sociala medier 

Kumlin förklarar att det är en helt annan tonalitet i sociala medier och att man måste vara 

snabbare och formulera sig på ett bra sätt. “Det får inte vara en massa smileys och kram, men 

sedan ska det ju ändå vara en personlig ton och gärna glimten i ögat där det tillåter” (Kumlin). 

Hon förklarar att det för kundtjänster generellt ska vara så kort och snabbt samtal som möjligt, 

för att man ska korta köerna och få nöjda kunder. Det är detsamma i sociala medier, men vad 

som är bra här är enligt Kumlin att alla kan ta del av svaren till en person. “Det är väldigt 

transparent, vilket det inte är i de traditionella kanalerna” (Kumlin).  

König konstaterar om sociala medier att “det är mer kortfattat, och det är publikt”, och 

förklarar att kommunikationen i sociala medier ställer höga krav på den som ska 

kommunicera. 

För Telias del förklarar Nordlund att de är mycket mer personliga i sociala medier. I mail får 

kunderna ett väldigt korrekt mailsvar, medan i sociala medier skapar de en relation med 

kunderna, och kunderna vet vilka vi är. Hon berättar att på Twitter kan de även ha en dialog 

med personer som egentligen inte har någonting med Telia att göra, utifrån Telias ansikte. “Vi 

skämtar fram och tillbaka om andra saker också”, berättar hon. Det beror på att de har skapat 

en relation med den kunden och hon förklarar att kunderna ställer frågor “Markus” och till 

“Mariel” och inte till Telia. Varför Telia svarar med personer istället för att varumärket talar 

förklarar Nordlund att det beror på att Telia som varumärke lätt kan ses som ganska 

byråkratiskt, stelt och omöjligt att kommunicera med. Nordlund vill därmed vända den bilden 

och förklarar att det också är svårare att skrika på en person än att skrika på ett företag. “Det 

går inte att ha en relation med Telia [...] utan man vill ha en relation med en person”, säger 

Nordlund. 

Andersson säger att det framförallt är skillnad i språket, som han förklarar är mindre formellt 

och som att prata med någon i verkligheten. Han anser också att det är skillnad på krav i 

svarstid och att sociala medier ligger någonstans mellan svarstiden hos mail och telefon. Han 

säger att det beror på att man har olika förväntningar på dialogen baserat på vilken kanal det 

går via. “Om man drar igång en chatt på Facebook så förväntar man sig inte ett svar 

imorgon”, menar Andersson. 
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4.2.2 Öppen dialog 

På SJ har man inte reflekterat över att dialogen är öppen, och Kumlin menar att det snarare är 

de som ställer frågorna som får ta det resonemanget. Hon tillägger att de aldrig lägger ut 

personuppgifter på vare sig kunder eller medarbetare. Om exempelvis en större kris skulle 

inträffa och SJ får ta emot mycket kritik så kan redaktionen vara väldigt luttrade att inte gå in 

och svara i affekt eller ta något personligen. Återigen handlar det då enligt Kumlin om 

tonaliteten och att man håller sig till fakta. “Mata på något generellt budskap, vi utreder och 

undersöker och återkommer” (Kumlin). Att det inte bara blir tyst i kanalen är väldigt viktigt 

vid sådana tillfällen, och även för de tillfällena har SJ tagit fram riktlinjer som man då kan 

uttrycka sig efter, vilka enligt Kumlin är ett väldigt bra stöd att ha så att man är förberedd. 

Kumlin förklarar att man har mätningar som ger stora volymer i kundtjänstrelaterade frågor 

över tidsperioder, men man har fortfarande inte sett en stor skillnad mot den traditionella 

kundtjänsten. Vidare förklarar Kumlin att de som vänder sig till de sociala mediekanalerna 

förmodligen gör det för en annan slags frågor. Kumlin tror att man har breddat typen av 

frågor till kundtjänst genom de sociala mediekanalerna, snarare än att de traditionella 

kanalernas belastning har minskat. “Vilket är intressant i sig, och då kan man ju kanske säga 

att vi breddar vår service.”  

König ser positivt på den öppna dialogen, eftersom hon menar att “de som är riktigt duktiga 

på just support, de får ju kunderna att gå in och lösa supporten åt dem.” Vidare konstaterar 

König att det finns företag där man kommit så långt att man är öppen och transparent.  

Så länge det är generell information så är det bara bra för då kan andra ta del och få samma 

hjälp, menar Nordlund. Andersson förklarar att det till största delen är en fördel, men också en 

nackdel då han säger att vissa kundärenden inte kan tas upp. Han menar att man måste 

komplettera med en dold kommunikation. 

4.2.3 Transparens 

König konstaterar att man som företag bör vara helt transparent. “Vi är för transparens”, 

menar även Kumlin och förklarar vidare att man ska vara transparent så mycket det bara går, 

eftersom hon inte ser någon anledning att dölja någonting. “Vi ska hålla oss till fakta, vi ska 

inte skylla på andra, utan bara stå upp och ge raka, bra, ärliga svar.”  

Nordlund anser också att det är jätteviktigt att vara så öppna som möjligt. Att dölja något är 

ingen poäng för det kommer ändå komma fram. “Om det är så att vi har problem så måste vi 
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säga att vi har problem”, förklarar Nordlund och säger att det inte går att sminka grisen. Man 

kanske inte behöver säga allt, menar hon, eftersom det finns företagshemligheter och 

liknande.  

Andersson tycker att de flesta företag är löjliga när det gäller hemlighet och förklarar att det 

finns väldigt få saker som är hemliga i ett företag. Han menar att man förlorar mer än man 

vinner på att hålla saker hemliga, och anser att så mycket som möjligt ska vara transparent. 

Han tror det finns en logisk anledning till att fler och fler tycker att allt ska vara transparent. 

4.2.4 Tonalitet 

Återigen påpekar Kumlin vikten av att “hålla sig till fakta och inte skylla på andra för något 

som är vårt fel.” Hon menar också att även om det inte “är vårt fel” så ska man ändå inte 

skylla på andra, utan det ska man sätta sig ovanför. Man bör ha en positiv ton, men inte för 

personlig, “vi ska inte använda puss och kram och sådant där” (Kumlin). Vidare konstaterar 

Kumlin att man “undviker smileys och sådant, för det känns inte professionellt”.   

König menar att det är väldigt varierande beroende på företag. Det är få som har kommit 

igång med att ha sin egen tonalitet, fortsätter König och påpekar att många påminner om 

varandra. Det är enligt König ofta en diskussion om huruvida man ska använda smileygubbar 

eller inte, vilket hon menar att man i möjligaste mån inte bör göra. “Det talar ju ett rätt tydligt 

språk” (König).   

Andersson resonerar likadant och förklarar att pratar man med Bertil, 67, som uppenbarligen 

tycker att det är viktigt med regler, då glider man lite mer mot det formella språket. Pratar 

man däremot med Mustafa, 17, glider man mot det lite mer avslappnade språket. Han påpekar 

att man skapar ett fönster vilket man rör sig inom, vilken typ av språk man har, och att man 

ändå hela tiden håller sig inom den boxen. “Företagets personlighet ska fortfarande vara 

kvar”, menar Andersson. 

Nordlunds svar är liknande då hon förklarar att skriver de till en sjuttonåring så skriver de på 

ett sätt och skriver de till en femtioårig kommunpolitiker så skriver de på ett annat sätt. Vidare 

berättar hon också att de ska svara på missnöjda kunder, men inte svara på ren svartmålning. 

De ska inte svara när någon skriver “ni är vidriga!”. Men ibland kan det vara “ni är vidriga, 

och jag har problem med det här” och det svarar vi på, säger Nordlund och menar att man 

måste tänka på hur man ska svara på det. 
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4.3 Relationer 
 
4.3.1 Traditionell kundtjänst vs. kundtjänst i sociala medier 

“I traditionell kontaktyta så kan du ju skapa en relation men du når en person. Om du väljer 

sociala medier så kan du skapa en relation till flera” (König). Kumlin förklarar att SJ har de 

som “gillar” och hjälper dem väldigt mycket. Ett exempel är att de här personerna går in och 

svarar i SJ:s ställe, och på så vis menar Kumlin att de bygger interaktiva relationer på ett helt 

annat sätt än tidigare. Vidare förklarar hon att det handlar om hur man hanterar de här 

kunderna och går in och belönar dem utan att det ska uppfattas som att man “köper” deras 

positiva feedback. Kumlin påpekar att det har varit en utmaning för redaktionen att hela tiden 

jobba med att inte bli för personlig då man upplever att man känner vissa personer som man 

ofta chattar med via de sociala kanalerna. “Så att visst bygger det relationer”, menar Kumlin, 

men betonar att de har satt gränsen för hur personlig man får vara. Man får vara så personlig 

som man skulle varit om man pratade i telefon med kunden (Kumlin). Det låter enligt Kumlin 

enkelt, men “det är inte helt lätt just för att man upplever att man har en relation, med vissa 

kunder”. Vidare berättar Kumlin att de ägnar sig åt uppsökande kundtjänst, genom att bevaka 

bloggar när det finns tid och utrymme. Då söker de på bloggar som nämner SJ för att se om de 

kan hjälpa till med eventuella problem eller omvända kritik. Det är enligt Kumlin 

tidskrävande och därför sekundärt, men även ett steg i att bygga och vårda kundrelationer.  

Nordlund berättar att i vanlig telefonkundtjänst har man dialogen just där och då och sedan tar 

man nästa. Det skapar inte en relation, menar hon. Hon förklarar att kundtjänsten självklart är 

trevlig och hjälper till, men kunderna bara matas av och sedan kommer man inte ihåg dem. 

Men i sociala medier, förklarar Nordlund, att det hela tiden är en pågående dialog som man 

inte släpper. Andersson berättar att traditionell kundtjänst ofta har fokus på så låga svarstider 

som möjligt. Men i sociala medier handlar det inte om att jobba igenom så många kunder som 

möjligt på en timme utan att skapa så starka relationer som möjligt och få så positiva 

reaktioner för det man gör, som möjligt (Andersson). 

4.3.2 Kundtjänstens påverkan på relationen 

Enligt König så har det att göra med hur duktig man är. Vidare förklarar König att det finns 

de företag som inte har förstått skillnaderna mellan push och pull. Man måste veta varför man 

skapar exempelvis ett Twitterkonto, och König påpekar att hon sett många som varit lite för 

snabba. Man bör ha en strategi likaväl i sociala medier som i något annat sammanhang och 

den måste inbegripas i den marknadsföringsstrategi man har (König). Ett vanligt skäl till att 
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man inte lyckas tror König är att man inte inbegriper en strategi för sociala medier i sin 

marknadsstrategi. Det handlar enligt König både om beslutsfattarna och de som sitter bakom 

det operativa arbetet.  

“Det finns många nu som säljer ”gilla”-tryckningar. Är det att skapa en relation, 

att köpa 1000 gilla, som sitter i Indien, bara för att det ska se ut som att det är 

större än vad det är? Så har du ingen strategi, har du inget syfte, förstår du inte 

vad en relation är, då ska du inte vara där över huvud taget. Då är du inte 

mogen.” - Stephanie König 

4.3.3 Påverkan på längre sikt 

Kumlin spår att det kommer att bli mer och mer kundtjänst via Twitter. Vidare tror Kumlin att 

frågorna kommer att handla om samma sak som idag, men påpekar att SJ vill börja arbeta 

med en proaktiv dialog i sina kanaler. “Pushbudskap och positiva budskap”, beskriver Kumlin 

och ger exempel som att berätta om nya tåg eller kampanjer av olika slag. Kumlin konstaterar 

att SJ i nuläget har väldigt “rent” i sin dialog, att folk kommer in och kommenterar och svarar 

väldigt mycket. “Därför känner vi att vi vill byta fokus lite framåt”, fortsätter Kumlin och 

menar att det är lite medvetet att man måste göra sådana val också, “skriva om och ändra”.  

König menar att om kundtjänstmedarbetarna har fått bra utbildning och “vet det här med 

transparens” så kan det fungera, men betonar återigen att det måste vara i samarbete med 

marknadsavdelningen. Vidare talar König om att det tidigare har handlat mycket om push, 

men att det nu handlar om pull. “Marknad och kundservice kan inte leva som två isolerade 

världar”, menar König och påpekar att de två områdena hela tiden måste samverka och ha 

strategier “som kundservice utför men som marknadsföringen måste tänka till”. König 

konstaterar att man inte kan bygga relationer på att säga vare sig “kom och köp”, eller “vad 

tycker du om det här?”. Istället menar König att det handlar om att vårda sina kunder och att 

“det ställer lite nya krav på de som ska vara bakom, vad man ska hitta på för någonting hela 

tiden”.  

Nordlund berättar att de har gjort undersökningar på bland annat kundlojalitet och ser är att 

när de finns i sociala medier så ökar lojaliteten hos kunderna. Hon berättar även att de har 

kunder som är som deras andra ambassadörer, speciellt på Facebook, som säger åt andra när 

de beter sig på ett oacceptabelt sätt, hjälper till och svarar på frågor snabbt. 
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4.3.4 Maktförhållanden 

Kumlin berättar att det råder ett visst maktförhållande och att man på SJ har något som man 

kallar för “early warning”. Det innebär att det kommer en tweet som ifrågasätter SJ på något 

vis, och väljer att göra det här offentligt för att personen bakom i fråga har ett stort nätverk. SJ 

är dock enligt Kumlin duktiga på att hantera sådant här. Man bör agera väldigt snabbt om det 

är något som kan skada, och helst genom att ta personlig kontakt. Det förekommer även vad 

Kumlin kallar “de här trollen”, som kan återkomma och svära, göra sig olustiga och ta plats. 

Men SJ har enligt Kumlin en policy att inte stänga av folk från sina kanaler utan menar att det 

är kanalens egenart att det är en fri dialog där folk har rätt till sin åsikt. I extrema fall kan det 

förekomma att SJ stänger av personer menar Kumlin och understryker att personerna i fråga 

alltid blir varnade innan och att det händer väldigt sällan. “Vi är väldigt försiktiga just för att 

det är en kanal för fri dialog, och man har rätt till sin åsikt, man har olika åsikter “(Kumlin).  

Även König konstaterar att sociala medier hjälper konsumenterna att få makt. “Visst är det så, 

och det är en av rädslorna hos företagen” (König).  

Nordlund förklarar att kunderna har det mycket lättare idag att publicera något och på så sätt 

skapa en storm i sociala medier, missnöjda kunder som använder sociala medier kan ge 

problemet mycket större proportioner än tidigare. Hon förklarar att förr var kunden tvungen 

att gå genom gatekeepers på en redaktion, så på så sätt anser hon att kunderna nu har större 

makt. Men hon försäkrar att Telia agerar likadant oavsett om kunden har den makten eller 

inte. 

Andersson säger att maktfrågan är en väldigt bra poäng och drar en liknelse med att skriva en 

insändare i en tidning. Han berättar att det kommer fram vem det är som skriver och hur 

inflytelserik personen är. Att ge olika kunder olika bemötanden baserat på hur stort inflytande 

de har säger Andersson är en väldigt het diskussion som går fram och tillbaka. 

4.3.5 Profilering, imageskapande och varumärkesbyggande  

König menar att det handlar om att få marknad att se kundtjänsten som deras viktigaste kanal. 

Även Kumlin ger ett positivt svar och förklarar vidare; “Genom att vi är så aktiva i sociala 

medier så bygger ju det anseendet för SJ [...]. Absolut så är det varumärkesbyggande”. Det 

finns enligt Kumlin en direkt koppling till varumärkesbyggande, som är en del i att SJ vill 

bjuda in till dialog med sina resenärer och de som kanske inte tar kontakt via traditionella 
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kanaler. Vidare konstaterar Kumlin att man bör ha en långsiktighet med beslutet att strategiskt 

gå in i sociala kanaler. “Det är ingenting man drar igång och sedan slutar med” (Kumlin).  

Nordlund säger att de som är ute och svarar för kundtjänst räkning i sociala medier, blir deras 

ansikte utåt. Om de missköter sig får Telia problem med deras image och sköter de sig får 

Telia en positiv bild. Därmed anser Nordlund att kundtjänsten i sociala medier är jätteviktigt 

för företagets profilering och att uttrycka sig rätt är jätteviktigt för att skapa en bra image.  

Andersson tror inte att bara för att man har ett varumärke som folk tycker om, så är man 

automatiskt bra i sociala medier. Han förklarar att det finns väldigt få vanliga svenskar på 

Twitter och många opinionsbildare, journalister, folk som jobbar högt upp i olika företag, folk 

som syns och hörs. Lyckas ett företag ge de här opinionsbildarna väldigt bra kundtjänst så är 

det klart att de är mer benägna att skriva mer positiva artiklar och uttala sig positivt på olika 

medier. Att ge opinionsbildare en bra kundservice är ett långsiktigt PR-arbete, förklarar 

Andersson. 
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5. Analys & Diskussion 

 

Efter att ha redovisat våra teorier samt vårt insamlade material, det vill säga 

resultatredovisningen, kommer vi i detta kapitel att analysera och diskutera och på så sätt 

hitta kopplingar mellan dessa två. Resultatet av detta kommer att utmynna i slutsatser som 

ämnar besvara våra forskningsfrågor. 

 
 

5.1 Sociala medier och webben 
 
5.1.1 Web 2.0 

Funk (2009) konstaterar att verkliga företag kan stå som exempel för hur man adapterar olika 

Web 2.0-metoder, som han menar är ett landskap där användaren kontrollerar sin egen och 

influerar andras online-upplevelse. Detta menar vi att samtliga av våra respondenter styrker i 

olika sammanhang. König påstår exempelvis att sociala medier hjälper konsumenten att få 

makt, och Nordlund förklarar att kunderna idag har det mycket lättare att publicera sina 

åsikter. Till exempel kan missnöjda kunder skapa “storm” (Nordlund) i sociala medier och ge 

problem mycket större proportioner än vad som tidigare var möjligt. Nordlund konstaterar att 

kunden förr var tvungen att gå genom gatekeepers på en redaktion, men nu har mycket lättare 

att bli hörd. Vi menar att detta är utmärkande för vad Funk kallar det “landskap där 

användaren kontrollerar sin egen och influerar andras online-upplevelse.”  

5.1.2 Sociala medier i organisationen 

König beskriver användningen av sociala medier i organisationen som “hyperaktuellt”, och 

“precis i sin linda”. Förmodligen håller Kumlin med om detta då hon konstaterar att sociala 

medier är en snabb kanal eftersom att “alla har iPhones och paddor idag.” Även Nordlund 

förespråkar organisationens agerande på sociala medier då hon menar att det är viktigt att 

finnas där på grund av kundens förväntningar. Nordlund tillägger att kunder till och med kan 

bli arga om man inte finns där. Vi kan konstatera att Nordlund delar Haigs (2000) åsikt om att 

sociala medier underlättar för företag att skapa kundrelationer eftersom det är där kunderna 

finns.  
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Andersson är enig om aktualiteten och konstaterar att kundtjänst via sociala medier har vuxit 

jättemycket på senaste tiden. Men han tillägger att man nu står på en platå och att om man nu 

ska komma vidare så måste vanliga svenskar acceptera sociala medier som ett sätt att kontakta 

företag på. Han menar att det bör vara lika accepterat som telefon och mail. Vi tror att 

anledningen till att inte alla kunder ännu har accepterat sociala medier som kontakt med 

företag kan vara att man helt enkelt inte besitter kunskapen eller intresset för att agera på nya 

kommunikationskanaler. Men eftersom utvecklingen med all säkerhet går framåt kan det vara 

aktuellt att följa med i denna utveckling. Eftersom Internet enligt Haig (2000) inte 

ursprungligen skapades för kommersiella syften utan just som ett kommunikationsverktyg, så 

är det oftast de som verkligen använder det så som lyckas med sin kommunikation. 

Respondenterna har gett exempel på hur de bedriver kommunikation i olika former och till 

och med kommunikation som har med helt andra saker att göra än företaget och dess kunder. 

Eftersom kommunikationen i sociala medier handlar om så mycket mer än information mellan 

företag och kund, tror vi att man kan gå miste om vissa relationer genom att enbart använda 

sig av traditionella kanaler i sin dialog med kunder.  

5.2 Kommunikation 
 
5.2.1 Dialoger 

Grunig och Hunt (1984) definierade fyra olika publiker utifrån deras grad av engagemang och 

problemupplevelse. Icke-publiker berördes inte av ett problem, latenta publiker hade hög 

problemupplevelse men saknade engagemang, medvetna publiker hade både hög 

problemupplevelse och potentiellt engagemang men agerade kanske inte trots möjligheten, 

och till sist aktiva publiker som hade hög problemupplevelse och som var starkt engagerade. 

Som Andersson berättade skickade man förr iväg ett brev när man var arg på ett företag, men 

detta hade en ganska hög tröskel för att man faktiskt skulle göra det. Utifrån Grunig och 

Hunts fyra publiker skulle vi säga att det antagligen var de aktiva publikerna som agerade i 

detta fall. Andersson förklarar vidare att idag kan man lätt ha skickat iväg sitt meddelande på 

20 sekunder via exempelvis Twitter. Han berättar att kundtjänsten har förflyttat sig dit 

kunderna är, vilket har skapat en trygghet och lätthet i användning. Nordlund förklarar också 

att kundtjänsten i sociala medier ska se till att skapa engagemang hos kunderna. Falkheimer 

och Heide (2007) menar även att nya medietekniker och former för social organisering har lett 

till att aktiva publiker blivit allt vanligare. 
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Det vi anser har förändrats, förr gentemot idag, är att fler och fler publiker har gått från att 

vara latenta och medvetna publiker till att vara aktiva publiker då tröskeln för att faktiskt 

engagera sig har blivit mycket lägre tack vare kundtjänst i sociala medier. Att skicka brev är 

fortfarande en möjlighet men till skillnad mot att möta kundtjänsten i sociala medier, är ett 

brev inte lika tänkbart som alternativ.  

Falkheimer och Heide (2007) beskriver även kommunikationen ur strategiskt kontra 

kommunikativt perspektiv, och menar att det kommunikativa perspektivet behandlar 

kommunikationsprocessen som horisontell - aktörerna talar med varandra. Kumlin betonar 

den fria dialogen och menar att det är de sociala kanalernas art. På SJ:s sociala medieforum 

ska alla deltagare enligt Kumlin kunna få uttrycka sin åsikt, i största möjliga mån. Undantag 

görs endast i extrema fall. “Vi är väldigt försiktiga just för att det är en kanal för fri dialog, 

och man har rätt till sin åsikt, man har olika åsikter “(Kumlin). Vi anser att Kumlins vision 

kännetecknar Habermas formel för den ideala talarsituationen, som innebär att alla deltagare 

har rätt att lägga fram sin åsikt och vara med och föreslå vad som diskuteras. 

5.2.2 Kommunikation genom tekniska medier 

Thompson (2001) konstaterade att egenskaperna hos olika tekniska medier både underlättar 

och begränsar den symboliska produktionen och det symboliska utbytet. Kumlin förklarar att 

man i sociala medier “måste vara snabbare och formulera sig på ett bra sätt”. Thompson talar 

om materiella element genom vilka information eller symboliskt innehåll fixeras och överförs 

från producent till mottagare. Vidare menar han att tekniska medier tillåter olika grader av 

förändring eller revidering av ett fast budskap och kan således betraktas som olika slags 

“informationslagringsmekanismer.” Dessa kan i olika grad bevara information eller 

symboliskt innehåll och göra det tillgängligt för senare bruk (Thompson).  

Kumlin menar att en fördel med att bedriva kundtjänst i sociala medier är att alla kan ta del av 

svaren till en person. Vi anser att sociala medier i detta fall kan betraktas som vad Thompson 

kallar informationslagringsmekanismer, eftersom det låter användare ta del av samma 

information vid olika tillfällen. Nordlund förklarade framfarten av kundtjänst i sociala medier 

som ett resultat av bättre internetuppkoppling och vana inom fenomenet. Detta skulle kunna 

utgöra ett exempel på de olika egenskaper som Thompson menar är förutsättningar respektive 

begränsningar för symbolproduktionen. I detta fall utgör bättre internetuppkoppling och vana 

en egenskap som underlättar symbolproduktionen och det symboliska utbytet.  
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5.2.3 Medierad interaktion 

Vad Thompson (2001) berättar om utvecklingen av social interaktion kan direkt leda oss till 

tanken på sociala medier. Nordlund förklarar att företag måste sluta se sociala medier som en 

“push-kanal” och sluta pusha ut information, och istället skapa engagemang och en relation 

som kunderna eftersöker i sociala medier. Thompson konstaterar att 

kommunikationsmediernas utveckling inte bara består i att upprätta nya nätverk för 

överföring av information mellan individer, utan snarare skapar nya former av handling och 

interaktion och nya former av sociala förhållanden. Detta kan tolkas som att Nordlund 

förespråkar det Thompson menar med nya former av handling och nya former av sociala 

förhållanden. Dessa nya former är enligt Thompson helt annorlunda än den fysiska interaktion 

som har varit rådande under större delen av den mänskliga historien. Vi menar att ett exempel 

på en helt ny form av socialt förhållande mellan företag och konsument kan vara vad 

Nordlund berättar kring Telias dialoger på Twitter. Hon menar att man med vissa personer 

kan föra en dialog som egentligen inte har någonting med Telia att göra, utifrån Telias 

ansikte. “Vi skämtar fram och tillbaka om andra saker också”, berättar hon. Detta skulle 

förmodligen aldrig förekomma i traditionell kundtjänst, som man oftast kontaktar angående 

ett specifikt ärende. Vidare konstaterar Thompson att framväxten av så många olika kanaler 

för informationsflöde har bidragit till att göra en redan komplex värld ännu mer komplex och 

oförutsägbar. Genom detta har det blivit möjligt för individer att på ett okontrollerat sätt 

reagera på handlingar och händelser som äger rum på avlägsna platser.  

Andersson tror att kundtjänst i sociala medier kommer bli “mainstream” i framtiden, men en 

viktig aspekt som företagen måste tänka på är enligt Andersson att koppla ihop all extern 

kommunikation som sker. Han menar att man tidigare kommunicerade ett visst budskap per 

kanal, men i sociala medier går man ut med många olika typer av information. Thompson 

(2001) konstaterar om medieutvecklingen att den har gett upphov till nya former av 

sammanlänkning i och obestämbarhet i den moderna världen. Vi menar att sociala medier kan 

utgöra ett exempel på en sådan här “ny form av sammanlänkning.” Vidare betonar Andersson 

att om denna nya typ av kommunikation ska fungera så krävs ett tekniskt verktyg och en 

mogen organisation. Thompson talar om “fenomen vars egenskaper och konsekvenser vi inte 

är i närheten av att förstå till fullo”, och vi tror att man i vissa fall skräms av att använda 

sociala medier just på grund av att man är osäker på vad det kan få för konsekvenser.   
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5.2.4 Rum och tid 

Falkheimer och Heide förklarar att kravet på transparens kan ses som en konsekvens av de 

möjligheter som informations- och kommunikationstekniken ger att lagra, söka och visa näst 

intill obegränsade mängder information. Med andra ord är denna information, som 

producerats i en kontext långt bord i både rum och tid, nu tillgänglig i helt annan kontext. 

Thompson (2001) pratar om distansering i rum och tid och menar att all kommunikation 

förutsätter en viss grad av distansering i rum och tid. Graden av distansering varierar 

beroende på vilket tekniskt medium som används, konstaterar han. Nordlund berättar att i 

vanlig kundtjänst har man bara dialogen just där och då och sedan tar man nästa. I sociala 

medier är det hela tiden en pågående dialog som man inte släpper, konstaterar hon. Kumlin 

poängterar att det som är bra med kundtjänst i sociala medier jämfört med traditionell 

kundtjänst är att alla kan ta del av svaren som är till en person. 

Vi anser att tidigare, traditionell kundtjänst inte har samma typ av distansering som kundtjänst 

i sociala medier. Traditionell telefonkundtjänst har en stor grad av distansering i rum, men 

ingen i tid när man väl talar med kundtjänsten. Kundtjänst via mailen har också stor 

distansering, både i rum och tid, eftersom en konversation kan ta flera timmar och dagar i och 

med att båda parterna oftast inte skriver samtidigt. Men hur lyder då distanseringen i rum och 

tid i sociala medier?  

Vi vill påstå att kundtjänst i sociala medier kan inta alla möjliga grader av distansering, 

beroende på vilken person i samtalet man utgår ifrån. Distanseringen i rum är antagligen alltid 

stor, de befinner sig med största sannolikhet på helt olika platser som omöjliggör en 

konversation ansikte-mot-ansikte. Om kundtjänsten är snabb på att svara i sociala medier, 

vilket är en av de karaktäristiska dragen, har distanseringen i tid endast en liten förskjutning. 

Nu återkommer vi till att distansering är beroende på ur vilket perspektiv man kollar. Samma 

konversation kan även ha en lång förskjutning av distanseringen i tid och det är här vi vill 

påstå att, eftersom kommunikation och själva samtalet sker via ett tekniskt medium som 

tillåter öppen dialog, blir samtalet mer tillgängligt i tiden. Andra personer med samma 

problem kan, i ett annat rum och i en annan tid, ta del av hela samtalet som om det skedde här 

och nu. Detta anser vi är en stor skillnad gentemot traditionell kundtjänst som inte kunnat 

möjliggöra detta och är nu en viktig aspekt i hur företag kommunicerar med deras kunder när 

de ger support. 
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5.2.5 Tonalitet 

Att tonaliteten är en viktig aspekt kan samtliga respondenter intyga. West (2009) förklarar att 

du använder ett mer ungdomligt språk när du talar med en tonåring och ett mer långsammare 

språk med tydligare ansiktsuttryck när du talar med en gammal pensionär. Nordlund och 

Andersson gör samma jämförelse där Nordlund jämför en sjuttonåring med en femtioårig 

kommunpolikter och Andersson gör jämförelsen mellan Mustafa, 17, och Bengt, 67. Båda 

menar också att man måste anpassa sitt språk beroende på vem man pratar med. Samtliga 

respondenter kallade det tonalitet medan Giles förklarar det Communication Accommodation 

Theory. 

Sättet respondenterna väljer att kommunicera på kallas för konvergens - en strategi där 

individer adapterar varandras kommunikativa beteende (West, 2009). Detta innebär att 

kundtjänsten försöker skapa en samtalsgemenskap med samma språk. Samtliga respondenter 

menar att tonaliteten är helt annorlunda jämfört med traditionell kundtjänst. Nordlund menar 

att de är mer personliga i sociala medier. Varför är det skillnad i tonaliteten, när Nordlund 

samtidigt menar att det egentligen inte är någon skillnad mellan traditionell kundtjänst och 

kundtjänst i sociala medier? Vi anser att en anledning till att man anpassar sitt språk, att 

konvergens uppstår, är för att det enligt West existerar ett starkt behov av social acceptans, 

alltså att kundtjänsten vill få de andra att gilla dem.  

West (2009) menar också att detta behov av social acceptans uppstår vanligtvis från maktlösa 

individer. König konstaterar att sociala medier hjälper konsumenterna att få makt. “Visst är 

det så, och det är en av rädslorna hos företagen” (König). Att rekommendera kundtjänsten i 

sociala medier att istället använda divergens i sin kommunikation och tonalitet anser vi vara 

ett oklokt val. Dock anser vi att det ändå existerar divergens i kundtjänstens kommunikation. 

Divergens uppstår för att den andre i konversationen ses som en medlem av en oönskad 

grupp, ansedd att ha skadliga attityder eller uppträder bedrövligt (West). Kumlin förklarar att 

de har “de här trollen”, som kan återkomma och svära, gör sig olustiga och tar plats. Nordlund 

berättar också att de ska svara på missnöjda kunder, men inte svara på ren svartmålning. De 

ska inte svara när någon skriver “ni är vidriga!”. Men ibland kan det vara “ni är vidriga, och 

jag har problem med det här” och det svarar vi på, säger Nordlund och menar att man måste 

tänka på hur man ska svara på det. Kumlin understryker att personer i fråga alltid blir varnade 

innan de blir avstängda. Med andra ord så görs inga försök på att visa likheter i 

kommunikationen med den andre och kundtjänsten försöker därmed, genom divergens, 
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upprätthålla sin positiva, sociala identitet. Om konvergens hade uppstått i detta fall, alltså att 

kundtjänsten anpassat sitt språk efter motparten, anser vi inte att det hade kunnat utmynna i ett 

sämre utfall och negativ påverkan på organisationens anseende. 

5.2.6 Transparens 

Enligt Kaplan och Haenlein (2010) kan saknaden av transparens hindra ett socialt förtroende 

och utveckling. Samtliga respondenter är för transparens och menar att det ska vara helt 

transparent. Ingen av respondenterna ser heller poängen med att dölja något. Falkheimer och 

Heide (2007) säger att det inte finns så mycket man kan göra när man blir utmanad av en 

aktiv publik. De menar att problemet redan definierats av omgivningen och det bästa är att 

erkänna problemet och be om ursäkt. Andersson förklarar att man förlorar mer än vad man 

vinner på att dölja saker. Falkheimer och Heide förklarar att kravet på transparens kan ses 

som en konsekvens av de möjligheter som informations- och kommunikationstekniken ger att 

lagra, söka och visa näst intill obegränsade mängder information. Vi anser att, precis som 

Falkheimer och Heide konstaterar, kravet på transparens är en konsekvens av informations- 

och kommunikationstekniken och att kunderna har mer makt att själva ta reda på saker och 

ting. Det är lika bra att vara öppna från början då Nordlund menar att det mesta ändå kommer 

att komma fram. 

 

5.3 Relationer 
Falkheimer och Heide (2007) beskrev att relationsskapande ställer krav på kommunikationen 

mellan organisationen och dess kunder, och att det inte längre räcker med att enbart bedriva 

kampanjer. Ett exempel på relationer är enligt Kumlin de som går in på Facebook och “gillar” 

företaget och hjälper dem väldigt mycket. Kumlin förklarar att de går in och hjälper till och 

svarar på frågor och kritik i SJ:s ställe. Ett annat sätt att skapa relationer är enligt Kumlin att 

de arbetar med uppsökande kundtjänst, som att bevaka bloggar, för att se om de kan hjälpa till 

med eventuella problem eller omvända kritik. Grönroos (2007) förklarade att det finns olika 

anledningar till att relationer växer fram, men att det är upp till kunden att avgöra om en 

relation existerar eller inte. Falkheimer och Heide betonade att relationerna baseras i stor 

utsträckning på de föreställningar som konsumenter har av en organisation och dess 

produkter. Dessa föreställningar formas via medierad information, dels på basis av våra egna 

och andras erfarenheter av organisationen (Falkheimer & Heide). Vidare förklarade 
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Falkheimer och Heide att om goda relationer har utvecklats är förutsättningarna goda för att 

konsumenterna kommer att vara lojala mot företaget i framtiden.  

De kunder som enligt Kumlin “gillar” SJ och går in och svarar i företagets ställe, anser vi är 

exempel på kunder som själva väljer att ha en relation till företaget. Förmodligen har de 

positiva föreställningar om företaget och agerar därför med denna lojalitet. Dessa positiva 

föreställningar kan kunderna få dels genom egna erfarenheter, men vad som utmärker sociala 

medier är den offentliga dialogen där kunder även kan ta del av andras positiva upplevelser. 

Falkheimer och Heide konstaterade även att det är vanligt att erfarenheter diskuteras i samtal 

mellan vänner och bekanta. Vi tror att dessa erfarenheter har stor påverkan på individens 

uppfattning om företaget, och sociala medier erbjuder denna diskussion i ett nytt forum. Det 

är inte längre bara vänner och bekanta som är med och bygger våra preferenser, utan vi kan 

genom de sociala medierna diskutera eller ta del av helt främmande människors erfarenheter. 

Att ta del av en oberoende människas åsikt skulle kunna påverka våra preferenser, och i sin 

tur, vår relation till företaget. 

5.3.1 Maktförhållanden 

Enligt Kumlin råder ett visst maktförhållande och hon exemplifierar individer som 

ifrågasätter organisationen offentligt. Falkheimer och Heide (2007) förklarade att nya 

medietekniker har lett till allt aktivare publiker. Vi tror att dessa aktiva publiker främst utgörs 

av personer med stora nätverk, något som Kumlin också menar när hon påstår att de individer 

som ifrågasätter organisationen offentligt gör det för att de har ett stort nätverk. Även Funk 

(2009) konstaterar att dagens konsumenter blivit allt mer sofistikerade och skeptiska, något 

som vi tror karaktäriserar aktiva individer som använder sig av sociala medier för 

opinionsbildning.  

5.3.2 Symbolisk makt  

Thompson (2001) talar om symbolisk och kulturell makt som uppstår genom produktion, 

överföring och mottagande av meningsfulla symboliska former. Med andra ord besitter alla 

som kan uttrycka sig om organisationen via sociala medier en viss grad av makt. Nordlund 

menar att det idag är mycket lättare att publicera sina åsikter och att enskilda individer med 

hjälp av sociala medier kan ge problem mycket större proportioner än tidigare. När individer 

skapar symboliska former kan det enligt Thompson få olika slags konsekvenser. En 

konsekvens skulle kunna vara “storm”, som Nordlund menar att kunder ganska enkelt kan 

skapa genom att uttrycka sitt missnöje i sociala medier. Symboliska handlingar kan enligt 
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Thompson få människor att handla eller reagera på vissa sätt, följa ett tillvägagångssätt 

framför ett annat, tro eller inte tro, bekräfta sitt stöd för ett förhållande eller resa sig i kollektiv 

revolt. Vi menar att dessa konsekvenser ser olika ut beroende på vem som uttrycker sin åsikt. 

Andersson menar att en diskussion pågår kring huruvida man bör skilja på individer baserat 

på hur stort inflytande de har. Konsekvenserna skulle med andra ord kunna vara större om de 

symboliska handlingarna utfördes av en person med brett nätverk eller stort inflytande. 

5.3.3 Positionering och varumärkesbyggande 

Lagergren (1998) beskriver positionering som första steget i arbetet med 

kommunikationsstrategin och menar att det handlar om kundens uppfattning om företaget. 

Kumlin konstaterar att man genom sin aktivitet i sociala medier bygger SJ:s anseende, och 

Lagergrens förklaring vill vi direkt koppla till Kumlins uttalande om att man bör ha en 

långsiktighet i det strategiska beslutet att gå in i sociala medier. Lagergren menar vidare att 

det handlar om att etablera effektiv kommunikation med en noga utvald målgrupp. Denna 

målgrupp skulle kunna exemplifieras med hjälp av vad Kumlin syftar på när hon förklarar att 

man på SJ vill bjuda in till dialog med sina resenärer och de som kanske inte tar kontakt via 

traditionella kanaler.  

Lagergren (1998) är väldigt konkret och menar att det handlar om att placera en uppfattning 

på en viss plats i hjärnan hos en viss målgrupp. Personerna som svarar för denna placering är 

således mycket viktiga, då hela deras agerande hänger på resultatet. Nordlund förklarar att de 

som är ute och svarar för kundtjänst i sociala medier också blir Telias ansikte utåt. Missköter 

de sig så kan organisationen få problem, och tvärtom så kan en positiv bild skapas. Vidare 

betonar hon hur viktigt agerandet på sociala medier är för företagets profilering och menar att 

det är avgörande för att skapa en bra image.  

Andersson varnar för att det inte räcker med att ha ett bra eller omtyckt varumärke för att ge 

en bra bild av sin organisation i sociala medier. Anledningen är enligt Andersson att det 

befinner sig många opinionsbildare på sociala medier som inte accepterar vilket beteende som 

helst. Att ge de här typerna av människor riktigt bra service menar Andersson är ett 

långsiktigt PR-arbete. Fördelaktigt kan då vara att satsa på kreativitet och variera budskapen 

för att få nyhetsvärde, som förespråkas av Lagergren. Kreativitet förespråkas även av König, 

som konstaterar att “blir det mainstream så blir det boring, då tröttnar vi.” 
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6. Slutsats 

 

Här ämnar vi ge en mer konkret och slutgiltig sammanfattning av det vi kommit fram till i 

föregående kapitel. Slutsatsen är det avslutande kapitlet i denna forskningsrapport och här 

kommer vi med utgångsläge i analysen att besvara undersökningens två 

problemformuleringar.  

 
 

Hur har företagets kunddialog förändrats i övergången från traditionell kundtjänst till 

kundtjänst via sociala medier?  
Respondenterna påpekade att dialogen i sociala medier är öppen och till skillnad mot 

kundtjänst i traditionella kanaler ger det möjlighet för fler deltagare, såväl aktiva som passiva. 

Detta i sin tur skapar något som tidigare inte varit möjligt, nämligen att delta i en dialog 

oberoende av tid och rum där man påverkar och låter sig påverkas av andras oberoende 

åsikter. Genom deltagande på̊ sociala medier kan man som företag nu vara med i dialogen och 

bli mer medveten om konsumenternas uppfattning om företaget. Man kan förse sina kunder 

med snabb och effektiv kommunikation och därmed få direkt feedback på hur man uppfattas 

som organisation. Vi menar att detta kan bidra till ökad medvetenhet om företagets image. Att 

förse kunderna med information och inte dölja någon information, alltså̊ att vara transparent, 

är ett resultat av den nya informations- och kommunikationstekniken och makten kunderna 

har att själva ta fram information. 

Tonalitet är ett begrepp som verksamma inom sociala medier lånat från musikens värld. Även 

om man med detta begrepp endast har för avsikt att definiera hur organisationer och dess 

kundtjänst talar, menar vi att det finns underliggande förklaringar till användning av 

begreppet tonalitet. Man använder sig nämligen av faktorer inom Communication 

Accommodation Theory, vilket innebär att man i sin dialog förhåller sig till vissa kriterier 

beroende på vad man vill ha för utfall av kommunikationen. Att tonaliteten är en viktig faktor 

i hur företagen kommunicerar, menar vi är ett resultat av en förändring i maktförhållandena. 

Att anpassa sitt språk efter kunden kan bidra till att kunden lättare fattar tycke för företaget, 

och därmed minskar risken som kundens maktposition bär med sig, nämligen att skapa en så 

kallad storm som ger negativa konsekvenser för företaget.   
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Vi vill understryka att den största förändring efter denna undersökning har skett i dialogen 

mellan organisationen och dess publiker. Att dialogen blivit mer öppen har bidragit till fler 

deltagare och större utbyte för deltagarna. Man kan genom öppna dialoger tala till fler 

samtidigt och på̊ så sätt skapa underlag för öppna diskussioner kring organisationen, vilket 

leder till insikter som man tidigare inte haft möjlighet att få på̊ samma sätt.  

Agerande på̊ sociala medier skapar nya vägar för kommunikation och enligt respondenterna 

når man ut till nya målgrupper och får därmed möjlighet att bygga nya relationer. Vi har fått 

veta av respondenterna att via sociala medier förekommer dialoger kring saker som 

förekommer endast via de kanalerna och ingen annanstans, kring ämnen helt skilda från 

organisationen och dess verksamhet, något som tidigare inte förekommit mellan organisation 

och publik. 

Genom respondenterna har vi fått veta att man som företag på sociala medier kan vinna 

otroligt lojala kunder. Det förekommer enligt en av respondenterna att kunder går in och 

“svarar i organisationens ställe” i frågor eller kritik från andra kunder. De kunder som gör 

detta är generellt ganska insatta i företagets verksamhet och svarar oftast väldigt korrekt på 

frågor, enligt en av respondenterna. Detta har tidigare inte varit möjligt i traditionella kanaler 

och vi menar att det är en stor möjlighet för företaget att skaffa sig ambassadörer.  

En risk med publika kommunikationskanaler kan emellertid vara mutor och en fråga om falsk 

marknadsföring, då en av respondenterna menar att företag kan “köpa” positiv feedback för 

att skapa sig en god image. För att undvika detta vill vi återigen påpeka vikten av att 

transparens, något som även respondenterna alla ställer sig positiva till. Vi anser att 

kommunikationen handlar om att skapa förtroende och det gör man genom långsiktigt 

agerande, något som ytterligare en av respondenterna påpekar. En insikt vi fått av denna 

studie är att sociala medier har gett företag möjlighet till nya former av dialoger med sina 

målgrupper, som bygger på nya typer av relationer. Framtida kundrelationer kommer genom 

sociala medier att kunna baseras på̊ så mycket mer än dialogen kring företagets produkter och 

tjänster, vilket tidigare varit ganska otänkbart. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 
Vår studie är gjord ur perspektivet företag som arbetar med kundtjänst via sociala medier. De 

här respondenterna utgör vad man skulle kunna kalla experter inom området service, samt är 

väldigt insatta i hur man använder sig av olika tekniska verktyg för social kommunikation. Vi 

anser att en väldigt viktig del för vidare forskning är att se studien från andra hållet, det vill 

säga kunders och konsumenters perspektiv, som utgör motparten i mötet mellan företag och 

dess publik. Ett förslag till vidare forskning skulle då vara att byta ut respondenterna och 

undersöka, antingen kvantitativt eller kvalitativt, kundernas uppfattningar om dialogen i 

sociala medier. 

Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att fördjupa sig i de aspekter vi berört, 

som exempelvis maktförhållande eller tonalitet. Vi anser att vår forskning är startskottet i en 

hel del intressanta, outforskade aspekter.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

1) Hur definierar du Kundtjänst i sociala medier? 

 

2) Hur aktuellt skulle du säga att det är med kundtjänst i sociala medier? 

a. Varför tror du det ser ut som det gör just nu? 

b. Varför har detta inte skett tidigare? 

c. Hur tror du att det kommer att se ut i framtiden? (öka/minska?) 

 

3) Om du tänker dig kundtjänsten på ett traditionellt sätt (telefon, mail) och sedan 

kundtjänsten i sociala medier - vad skulle du säga är skillnaderna? 

a. I kommunikationen? 

b. I relationsskapandet? 

c. I maktförhållandena mellan företaget och konsumenten? 

 

4) Tror du att kundtjänst i sociala medier passar alla företag och organisationer? 

a. Varför/varför inte? 

 

5) Hur viktigt är det med kundtjänst i sociala medier?  

 

6) Hur tror du att kundtjänsten i sociala medier påverkar kundens relation till företaget? 

a. Hur tror du den påverkas på längre sikt? 

 

7) Vilka paralleller kan man dra mellan kundtjänst i sociala medier och er 

profilering/imageskapande?  

 

8) Vad skulle du säga är fördelarna med att ha kundtjänst i sociala medier? 

a. Och vad är då nackdelarna? 

 

9) Hur ser ni på att varje supportärende är en öppen kommunikation som alla kan ta del 

av? 

 

10) På tal om öppenhet, hur förhåller ni er till transparensen? 
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11) Och hur benämns er tonalitet? 

 

12) Kan du berätta om några exempel på lyckad kundservice i sociala medier? 

 

13) Kan du berätta om några exempel på mindre lyckad kundservice i sociala medier? 

 


