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Förord 
 

Vi vill inleda vår studie med att rikta ett stort tack till personerna som har varit involverade med 

att hjälpa och stötta oss. Först och främst ett stort tack till våra handledare Susanne Lindberg 

och Esbjörn Ebbesson som har varit en vägledande hand genom studien. Handledningarna 

tillförde goda diskussioner och medförde slutförandet av denna studie tack vare era insikter och 

kunskaper. Dessutom vill vi även rikta vår tacksamhet till intervjupersonerna som medverkande 

med att dela deras upplevelser, tankar och erfarenheter som gjorde vår studie möjlig. Våra 

familjer vill vi också tacka för deras enorma stöd när vi har haft det svårt under studiens gång. 

Sist men inte minst vill vi även tacka varandra för en otrolig upplevelse med en slutförd 

kandidatuppsats och ett bra resultat. 
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Abstrakt 

Denna studie har ämnat att undersöka hur organisationer ur ett lednings- och 

arbetarperspektiv hanterar konsekvenser som finns på individ och organisationsnivå genom 

frågeställningen: Hur har digitalisering av marknadsföring påverkat organisationers ledning 

och arbetstagare. Begreppet konsekvens innebär i denna studie en negativ följd av en viss 

handling eller ett visst förlopp. Ett exempel kan vara att arbetstagare känner oro och stress i sitt 

arbete. I litteraturen kunde två nivåer identifieras vilka som var på organisations- och 

individnivå, dessutom nämns det i studien vilka som var managers och arbetstagare med 

arbetsrollen Social Media koordinator. 

Tidigare forskning visar på att organisationer använder sig av sociala mediestrategier för en 

lyckad digital marknadsföring. Däremot leder användandet av sociala mediestrategier många 

gånger till konsekvenser på dem två nivåerna. En förklaring till att många konsekvenser uppstår 

beror på att organisationer inte fokuserar på att utveckla förklaringar, djupare förståelser eller 

riktlinjer i sina sociala mediestrategier. Studien utgick från en kvalitativ forskningsansats där 

semistrukturerade intervjuer utfördes för att undersöka hur hanteringen av konsekvenser sker. 

Studiens resultat visade svårigheter med att hantera konsekvenser som uppstår i organisationer 

ur ett lednings- och arbetarperspektiv. Studiens resultat som sedan analyseras och diskuteras 

bekräftar vi och förstärker vi argumenten med kunskapen som presenteras i litteraturavsnittet. 

Studiens teoretiska aspekt bidrar med en djupare förståelse för konsekvenshantering och den 

praktiska aspekten bidrar till organisationer med viljan till att utforma sina sociala 

mediestrategier för konsekvenshantering.  

 

Nyckelord: Sociala medier, digital marknadsföring, organisation, social mediastrategi, 

konsekvens, hantering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
This study aims to investigate how organizations from a management and employee 

perspectives deal with the consequences that exists on the individual and organizational level 

through questioning: How has digitalization of marketing affected organizations management 

and employees? The definition of consequence in this study is a negative consequence of a 

certain action or behavior. For example, employees can feel worried and stressed in their work. 

In the literature, two levels were identified, the organizational and individual level, also who in 

the study were managers and workers with the role of Social Media coordinator. 

 

Previous research shows that organizations use social media strategies for successful digital 

marketing. However, users of social media strategies often lead to consequences on the two 

levels. We explain many consequences occur because organizations do not focus on developing 

explanations, deeper understanding or correcting in their social media strategies. The study was 

based on a qualitative research approach in which semi-structured interviews were conducted 

to investigate how consequences are handled. The study resulted in difficulties in managing the 

consequences that arise in organizations with a managerial and employee perspective. After 

analyzing and discussing the thesis results confirm and reinforce knowledge as presenters in 

the literature section. The study's theoretical contribution is a deeper understanding of impact 

management. Study practical contributions that are organized for organizations that want to 

design social media strategies for impact management. 

 

Keywords: Social media, digital marketing, organization, social mediastrategy, consequence, 

mange  
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1 Introduktion  
Sociala medier och större tillgång till information gör att konsumenter är mer kunniga och 

medvetna än någonsin tidigare (Akram & Kuman, 2017). Dessutom är det inte endast 

organisationer som står för svar kring produkter och tjänster. Konsumenter driver också egna 

diskussioner, exempelvis i kommentarsfält (Akram & Kuman, 2017). Genom att använda 

sociala medier som ett verktyg för digital marknadsföring, får organisationer större tillgång till 

vad konsumenterna tycker och känner om organisationen (Fusy & Fenny, 2016). Genom att 

använda sociala medier får organisationer nya möjligheter att skapa starka relationer och bättre 

digital marknadsföring (Brooks, 2015). En studie gjord av Corstjens och Umbiljs (2012) visar 

att organisationer som använder sociala medier som ett verktyg för digital marknadsföring har 

förbättrat både kundrelation och kundservice i jämförelse med organisationer som väljer att inte 

använda sociala medier som ett verktyg för digital marknadsföring.  

Forskning visar på att användningen av sociala mediestrategier kan leda till konsekvenser både 

på organisationsnivå och individnivå (Akram & Kuman, 2017). Begreppet konsekvens kan 

användas för att beskriva en negativ följd av en viss handling eller ett visst förlopp. Ett exempel 

kan vara att arbetstagare känner oro och stress i sitt arbete. Studier som gjorts kring vilka 

konsekvenser som finns på sociala medier kopplat till digital marknadsföring visar på två 

nivåer. Dessa två nivåer är organisations- och individnivå, vilket innefattar managers och 

arbetstagare (Koo, Wati & Jung, 2011). Konsekvenser som uppstår på en organisationsnivå ur 

ett lednings- och arbetarperspektiv beror på att sociala medier är en öppen plattform. Detta 

innebär flera möjligheter för konsumenter, exempelvis att hota och kritisera organisationer. Ett 

annat exempel på individnivå är att arbetstagare uppger oro och stress i sitt arbete, vilket kan 

medföra att organisationens rykte hamnar i fara (Fusy & Fenny, 2016). Detta beror främst på 

att konsumenter vänder sig till organisationens sociala mediekanaler för hantering av 

exempelvis enskilda kundtjänstärenden (Brooks, 2015). Enligt Kaplan och Hanelein (2010), 

samt Paquette (2013) är en välplanerad och genomtänkt social mediestrategi avgörande för en 

lyckad digital marknadsföring. 

  

För en lyckad digital marknadsföring använder organisationer sociala mediestrategier (Kapoor, 

Tamilmani, Rana, Patil, Dwivedi & Nerur, 2018). En social mediestrategi innebär exempelvis 

en tydlig analys av målgrupp, mediekanal, målsättning och konkurrensanalys (Koo, Wati, & 

Jung, 2011). En förklaring till att många konsekvenser uppstår beror på att organisationer inte 

fokuserar på att utveckla förklaringar, djupare förståelse eller riktlinjer i sina sociala 

mediestrategier (Paquette, 2013). Behovet av studiens ämnesområde är stor eftersom det idag 

saknas litteratur om hur organisationer hanterar konsekvenser på organisationsnivå och 

individnivå. Detta när de arbetar med att digitalt marknadsföra organisationen på sociala medier 

(Kappor et al., 2018; Akram & Kuman, 2017). Dahlén, Lange och Rosengren (2017) förklarar 

att konsekvenshantering innebär problematik för organisationer på både individ och 

organisationsnivå då sociala mediestrategier saknar förklaringar, djupare förståelse och 

riktlinjer att följa när konsekvenser uppstår.  
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1.1 Problem och syfte 
För en lyckad digital marknadsföring använder organisationer sociala mediestrategier för att på 

bästa möjliga sätt planera spridning av kunskap, produkter eller varumärken på sociala medier 

(Kappor et al., 2018). Däremot visar forskning att användning av sociala mediestrategier många 

gånger får konsekvenser (Akram & Kuman, 2017). Enligt Koo, Wati och Jung (2011) drabbar 

konsekvenser organisations- och individnivån, vilket författarna menar vara managers och 

arbetstagare (Koo, Wati & Jung, 2011). Behovet av studiens ämnesområde är stor eftersom det 

saknas litteratur om hur organisationer hanterar konsekvenser som finns inom organisationen 

och för individerna som arbetar med att digitalt marknadsföra organisationen på sociala medier 

(Kappor et al., 2018; Akram & Kuman, 2017).  

 

Studien syftar på att generera djupare förståelse, dessutom ge förslag för hur organisationer kan 

hantera konsekvenser som uppstår med att använda sociala medier som ett verktyg för digital 

marknadsföring. Studiens frågeställning: Hur har digitalisering av marknadsföring påverkat 

organisationers ledning och arbetstagare? 
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2 Relaterad litteratur 
Relaterad litteratur kommer att definiera begreppen digital marknadsföring, sociala 

mediestrategier samt konsekvens. Därefter presenteras tidigare forskning som relaterar till och 

beskriver hur organisationer hanterar konsekvenser som uppstår vid användning av sociala 

medier som en digital marknadsföringskanal. Resultatet av litteraturstudien sammanfattas 

slutligen i en sammanfattning och lägger grund till studiens intervjuguide. 

 

2.1 Begreppsdefinition 
 

2.1.1 Digital marknadsföring  

Begreppet digital marknadsföring innefattar all marknadsföring av produkter eller tjänster som 

sker via digitala kanaler och plattformar, exempelvis över sociala medier som Facebook, 

Instagram eller Twitter (Brooks, 2015). Digital marknadsföring handlar inte endast om att 

kommunicera erbjudanden och positionera ut produkter på marknaden, utan att dessutom möta 

utmaningar och skapa kundvärde (Cha, 2009). Arbetet är inte slut vid försäljning utan det är av 

yttersta vikt lämpligt att studera hur nöjda konsumenterna är efter sina köp, och hur 

konsumenterna använder produkten eller tjänsten (Cha,2009). Därefter kan exempelvis 

marknadsundersökningar och insamling av data genomföras, vilket i sin tur kan användas för 

att effektivt få kunskap om kundernas behov för att sedan möta dessa på bästa sätt (Ekström & 

Johansson, 2019). 

 

2.1.2 Sociala mediestrategi 

En social mediestrategi är en sammanfattning av olika riktlinjer för hur sociala medier kommer 

att användas av organisationen, som exempelvis planer på hur organisationen ska uppnå sina 

mål (Kaplan & Hanelein, 2010). Desto mer specifik en social mediestrategi är, desto effektivare 

blir den (Kaplan & Hanelein, 2010). Sociala mediestrategier innehåller en plan för hur 

organisationer ska arbeta med de olika sociala mediekanalerna som finns. Ett exempel på detta 

kan vara specifika inlägg för att meddela aktuella händelser (Koo, Wati, & Jung, 2011). 

Organisationer är tvungna att skräddarsy sina sociala mediestrategier beroende på vilken kanal 

de använder och vilken kanal de vill lägga fokus på (Patel & Jasani, 2010). Sociala 

mediestrategier handlar inte bara om att publicera inlägg, utan det måste finnas en genomtänkt 

plan bakom vad organisationer kan publicera. Samtidigt är det viktigt att organisationer har ett 

mål som de vill uppnå på sociala medier (Paquette, 2013). En social mediestrategi innehåller 

tydliga syften, planer och vägar till målet som organisationen strävar efter att uppnå (Koo, Wati, 

& Jung, 2011). En social mediestrategi är en avgörande del av den digitala marknadsföringen 

på sociala medier för organisationer (Paquette, 2013). 

 

2.1.3 Konsekvens  

Begreppet konsekvens innebär enligt den svenska akademins ordbok (2019) en följd av en viss 

handling eller ett visst förlopp. En konsekvens kan vara en effekt, följdverkan, implikation, 

påföljd, reaktion, resultat, slutsats eller verkan av något (Paquette, 2013). Begreppet 

konsekvens kan användas för att beskriva en positiv följd av en viss handling eller ett visst 

förlopp. Begreppet konsekvens används ofta tillsammans med ord som negativ, skadlig eller 

olycklig (Lundby, 2009). I denna studie kommer begreppet att användas för att beskriva ett 

negativt resultat av en konsekvens, exempelvis att arbetstagare känner oro och stress i sitt 

arbete.   
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2.2 Sociala medier  
Sociala medier innebär digitala kanaler som tillsammans kombinerar social interaktion, 

teknologi och användargenererat innehåll (Kappor et al., 2018). Teknologierna bakom sociala 

medier kallas för social mjukvara och syftar till att skapa interaktion och kommunikation. 

Sociala medier innefattas av webbplatser i form av sociala nätverk som exempelvis Instagram, 

Twitter och Facebook (Kamal, Fels, Fergusson, Preece, Cosley & Munson, 2013). De senare 

årtionden har sociala medier blivit en samhällstrend där allt fler människor väljer att interagera 

med sociala medier (Treem & Leonardi, 2013). Användningen av sociala medier har medfört 

att även organisationer och företag har börjat se möjligheter med att vara närvarande i sociala 

medier (Kapoor et al., 2018). Denna typ av sociala nätverk erbjuder enkla och smarta lösningar 

som leder till att organisationer lättare kan nå ut till sina kunder eller få potentiella kunders 

uppmärksamhet. Sociala medier gör det även möjligt för organisationer att få trafik, 

marknadsutblick och exponering (Kamal et al., 2013). För närvarande lever vi i en värld där 

traditionell marknadsföring och traditionella annons strategier inte räcker till. Sociala medier 

tillåter organisationer att exponeras i större utsträckning vilket leder till ett större nätverk 

(Kapoor et al., 2018). Att organisationer finns på sociala medier är ett sätt att engagera sig med 

bland annat kunder. Användningen av sociala medier gör att organisationer kan vara mer 

personliga med den målgrupp de vill integrera med. Ett exempel kan vara att be om 

konsumenternas åsikter som sedan användas för att kan förbättra kundnöjdhet (Kamal et al., 

2013). Genom att dela foton, videor eller text på sociala medier kan organisationer hålla sina 

målgrupper uppdaterade om organisationen samt aktuella händelser. Sociala medier innebär en 

stor fördel för organisationer som vill skapa ett starkare band med sin målgrupp (Kamal et al., 

2013). 

 

2.3 Sociala medier som digital markandsföringskanal  
Sociala medier har utvecklats till att användas som ett verktyg för digital marknadsföring av 

organisationer, varumärken eller produkter till potentiella kunder (Kappor et al., 2018). Vill 

organisationer digitalt marknadsföra sig, vara globala och nå ut till potentiella kunder är det 

avgörande om att de finns på sociala medier (Kaplan & Hanelein, 2010). Fördelarna med att 

använda sociala medier som digital marknadsföring är så stora att valet bör vara enkelt för alla 

organisationer (Kappor et al., 2018). Studier som gjorts om sociala medier och marknadsföring 

visar att organisationer som använder sociala medier som marknadsföringskanal har ökat sin 

räckvidd till kunder, detta gällande marknadsandelar i jämförelse med organisationer som inte 

använder sig av sociala medier (Corstjens & Umblijs 2012). Dahlén, Lange och Rosengren 

(2017) skriver att fördelarna som finns med att använda sociala medier som digital 

marknadsföringskanal är så stora att organisationer bör använda sociala medier i 

marknadsföringssyfte. Fördelarna med att använda sociala medier som marknadsföringskanal 

är; säkrare marknadsundersökningar, varumärkesuppbyggnad och att skapa förståelse för sin 

målgrupp (Choudhury & Counts, 2013). Sociala medier erbjuder också nya och spännande sätt 

för organisationer att interagera med intressenter. Samtidigt som organisationen får realtids 

kunskap om hur kunder eller andra målgrupper tänker och agerar (Kaplan & Hanelein,2010). 

Användningen av sociala medier hjälper organisationer att samla viktig information om 

konkurrenter, vilket kan resultera i ökad marknadsinsikt och expandering på exempelvis 

Instagram, Facebook och Twitter (Kaplan & Hanelein, 2010). Användningen av sociala medier 

möjliggör en närmare närvaro till sina kunder, däremot är det extremt tidskrävande för 

organisationen att använda sociala medier i detta syfte (Kaplan & Hanelein, 2010). Dahlén, 

Lange och Rosengren (2017) skriver att digital marknadsföring inte bara handlar om att 

marknadsföra varumärken eller produkter till potentiella kunder. Det handlar också om att 

förstå konsumenterna vilket är nyckeln till en lyckad digital marknadsföring på sociala medier 
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(Kapoor et al., 2018). Vidare används kunskapen till organisationens fördel, exempelvis till att 

marknadsföra organisationens varumärke (Muntinga, Moorman & Smit, 2011). Sociala medier 

möjliggör även bevakning av konsumenter, vilket ger organisationer mer information om hur 

konsumenter tänker och känner för organisationen.  Detta i sin tur leder till bättre insikt och 

därmed till en mer lyckad digital marknadsföring (Kaplan & Hanelein, 2010). 

 

2.4 Sociala mediestrategier inom organisationer 
I takt med sociala mediers framväxt ökar behovet av en välplanerad och genomtänkt social 

mediastrategi för lyckad marknadsföring inom organisationen (Kaplan & Hanelein, 2010). Att 

använda sig av sociala mediestrategier för att digitalt marknadsföra organisationer menar 

Kaplan och Hanelein (2010) vara en nödvändighet för att lyckas då konkurrensen är stor. 

Sociala mediestrategier behöver innehålla specifika mål, målgrupper och resurser för att lyckas 

med organisationers digitala marknadsföring (Dutta, 2010). En välplanerad social mediastrategi 

innehåller en analys av befintliga medieinvesteringar där olika möjligheter utvärderas för att se 

vilka metoder och budskap som är bäst lämpade för att uppnå mål inom en organisation (Koo, 

Wati, & Jung, 2011). Organisationer kan ha en eller flera individer som är anställda för att 

endast arbeta med att digitalt marknadsföra organisationer genom sociala medier (Dahlén, 

Lange & Rosengren, 2017). 

 

2.5 Konsekvenser av sociala medier som digital marknadsföringskanal  
Användningen av sociala medier som digital marknadsföringskanal leder många gånger till att 

organisationer hamnar i situationer som är svårhanterliga, eftersom de inte vet hur de ska 

hantera de konsekvenser som uppstår (Akram & Kuman, 2017). Ett exempel på en sådan 

situation kan vara hot mot organisationen, och Kaplan och Haenlein (2010) menar att 

konsekvensen är svårhanterlig om den ständigt upprepas. En förklaring till att många 

konsekvenser uppstår menar Akram och Kuman (2017) kan vara organisationer många gånger 

fokuserar på fel saker vid utveckling av sina sociala mediestrategier (Akram & Kuman, 2017). 

När det kommer till marknadsföring genom sociala medier finns det brist på strategier och 

förklaringar för att hantera de konsekvenser som uppstår (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017). 

En orsak är att det finns brist på förståelse för vad sociala medier innebär och vilka former det 

kan ta (Kaplan & Haenlein, 2010). Studier som gjorts kring vilka konsekvenser som finns på 

sociala medier kopplat till digital marknadsföring delas upp i två nivåer och dessa är 

organisation och individnivå, managers och arbetstagare (Koo, Wati & Jung, 2011). 

 

2.5.1 Konsekvenser på organisationsnivå  

Att använda sociala medier som ett verktyg i digital marknadsföring har ofta parallella dubbla 

effekter för organisationer (Koo, Wati & Jung, 2011). Akram och Kuman (2017) påstår att 

konsekvenser som uppstår med att använda sociala medier i marknadsföringssyfte inte går att 

undvika, som exempelvis hot i form av kommentarer.  Sociala medier har resulterat i att kunder 

inte längre handlar utifrån hur produkter och tjänster framställs, utan snarare utifrån emotionella 

fördelar som en organisation tillför (Kim & Ko, 2012). Det finns en stark koppling mellan 

individens självbild och organisationens identitet (Kim & Ko, 2012). Studier som gjorts inom 

området visar att det är viktigare för organisationer att vara omtyckta av sina konsumenter än 

att organisationen satsar på en tydlig digital marknadsföring (Kietzmann et al., 2012). 

Organisationer arbetar därför med att skapa emotionella band och associationer till sina kunder 

(Akram & Kuman, 2017). Associationerna som organisationen väljer att arbeta utifrån ska 

skilja sig från konkurrerande organisationer (Akram & Kuman, 2017). Associationerna är 

viktiga attribut som gör att kunder kan skilja en organisation från en annan (Kietzmann et al., 

2012). I kommentarsfält på sociala medier skapas ett konstant kommunikationsflöde där nästa 

del av kommentaren förskjuter den tidigare (Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014). Spridning på 
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sociala medier är snabbare än någonsin och kan exempelvis resultera i att en kommentar 

följaktligen leder till uppmärksamhet av många kunder (Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014). 

Vilket leder till att organisationer ständigt behöver vara uppkopplade för att inte riskera att 

organisationens bild eller rykte skadas (Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014).  
 

2.5.2 Konsekvenser på individnivå  

Individer som är anställda för att arbeta med att digitalt marknadsföra organisationer på sociala 

medier uppger att de ofta känner sig oroliga, då deras arbete exempelvis kan sätta 

organisationens rykte i fara. Denna oro beror främst på att individerna inte har lika mycket tid 

att hålla koll på vad som sker på de olika sociala mediekanalerna (Cox, Martinez & Quinlan, 

2008). Kunder har börjat vända sig till sociala medier för hantering av enskilda 

kundtjänstärenden. Detta har medfört att individer som arbetar med sociala medier har tagit 

över en del av kundtjänstärenden och därmed blivit tvungna att svara på frågor som vanligtvis 

inte ingår i deras arbete (Fusy & Fenny, 2016). Individer uppger oro då det inte finns riktlinjer 

för hur konsekvenser ska hanteras (Kapoor et al., 2018). Ett exempel på en konsekvens kan 

vara att konsumenter ofta hotar och skriver personliga påhopp på sociala medier (Kapoor et al., 

2018). En annan konsekvens är att individerna ständigt behöver vara uppkopplade på sociala 

medier, vilket leder till att de många gånger tar med sig arbetet hem (Fusy & Fenny, 2016).  
 

2.6 Hantering av konsekvenser  
Enligt Patel och Jasani (2010) är det viktigt att organisationer genomför undersökningar och tar 

fram förklaringar för att hantera konsekvenser som skapas av sociala medier. Undersökningarna 

bör utvecklas och genomföras när organisationens sociala mediestrategier tas fram (Akram & 

Kuman, 2017). Detta för att organisationer ska vara väl förberedda på att möta konsekvenser 

som uppkommer (Patel & Jasani, 2010). För att lyckas med sociala mediestreategier är 

organisationer tvungna att hantera konsekvenser av den digitala marknadsföringen (Patel & 

Jasani, 2010). Sociala medier är interaktiva och under ständig utveckling (Treem & Leonardi, 

2013), och därför krävs det tydliga riktlinjer för hantering av konsekvenser (Kaplan & Hanelein, 

2010). Studier som gjorts om konsekvenshantering inom området visar brist på strategier som 

förklarar och hjälper både organisationen och individerna att hantera konsekvenserna som 

uppstår i organisationen (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017). 
 

2.7 Sammanfattning av litteraturstudie  
 

De senare årtiondena har sociala medier blivit en samhällstrend där allt fler människor väljer 

att interagera med sociala medier (Treem & Leonardi, 2013). Den breda användningen har 

medfört att organisationer börjat se möjligheter med att vara aktiva på sociala medier (Kapoor 

et al., 2018). Fördelarna med att använda sociala medier som en marknadsföringskanal är 

säkrare marknadsundersökningar, varumärkesuppbyggnad och bättre förståelse för sin 

målgrupp (Choudhury & Counts, 2013). Sociala medier erbjuder också nya och spännande sätt 

för organisationer att interagera med intressenter och få kunskap om hur kunder eller andra 

målgrupper tänker och agerar för att få större förståelse för sin målgrupp (Kaplan & 

Hanelein,2010).  I takt med sociala mediers framväxt ökar behovet av en välplanerad och 

genomtänkt social mediastrategi för att lyckas med marknadsföringen inom en organisation 

(Kaplan & Hanelein, 2010). Att använda sig av sociala mediestrategier för att digitalt 

marknadsföra organisationen menar Kaplan och Hanelein (2010) vara en nödvändighet för att 

lyckas då konkurrensen på sociala medier är stor. 
  
Det är svårt för organisationer att hantera konsekvenser som uppstår av att använda sociala 

medier som ett verktyg i marknadsföringssyfte (Treem & Leonardi, 2013). Den snabba 
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hastigheten på sociala medier öppnar upp en ny värld av krishantering där kritiska utlåtande 

och hot exempelvis i form av offentliga inlägg eller kommentarer snabbt kan få fart, och därmed 

sätta organisationer i fara (Treem & Leonardi, 2013). Kunder vänder sig till organisationers 

sociala medier för att exempelvis dela sitt missnöje (Treem & Leonardi, 2013). Därför är det 

viktigt för organisationer att hantera konsekvenser för att markadsföra sig på sociala medier 

(Patel & Jasani, 2010). Det är svårt för organisationer att hantera konsekvenser då det inte finns 

tydliga förklaringar eller djupare förståelser kring konsekvenshantering (Kappor et al., 2018; 

Akram & Kuman, 2017). 
  
Syftet med litteraturstudien var att skapa djupare förståelse för konsekvenser som finns inom 

området. Med hjälp av litteraturstudien skapades även studiens intervjuguide. I tabellen nedan 

beskrivs de identifierade konsekvenserna på både organisationsnivå och individnivå. 
 
Tabell 1. Sammanfattning av konsekvenser på organisation och individnivå 

Konsekvenser på organisationsnivå  Konsekvenser på individnivå  

Kritik och hot Ständig uppkoppling 

Nättroll Kundservice 

Snabb spridning  
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3 Metod 
I metodavsnittet beskrivs och motiveras forskningsansatsen som används i studien, som 

datainsamlingsmetoder, analys, etiska överväganden och metoddiskussion. 

 

3.1 Forskningsansats  
För att besvara studiens frågeställning “Hur har digitalisering av marknadsföring påverkat 

organisationers ledning och arbetstagare?” har en kvalitativ forskningsansats tillämpats för 

studiens datainsamling. Studien syftar till att generera djupare förståelse samt ge förslag för hur 

organisationer kan hantera konsekvenser som uppstår med att använda sociala medier som ett 

verktyg för digital marknadsföring. I litteraturavsnittet framkom det att konsekvenser drabbar 

två nivåer, organisations- och individnivå. Individnivå innebär i denna kontext de individer som 

arbetar med att digitalt marknadsföra organisationer. För att besvara studiens frågeställning 

intervjuades både individer och managers som jobbar som Social mediakoordinator på olika 

organisationer för att få en övergripande bild av hur konsekvenshantering sker.  
  
En kvalitativ forskningsmetod syftar till att skapa fördjupad förståelse kring attityder och idéer 

som bland annat framkallar personers handlingar, resonemang och reaktioner (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Kvalitativa ansatser gör det möjligt att skapa en mer ingående förståelse för 

det studerade ämnet (Myers, 2013). Eftersom kvalitativa studier innebär analys av lågt 

strukturerade data som observationer, intervjuer eller fokusgrupper (Rienecker & Jørgensen, 

2017). Den kvalitativa ansatsen möjliggör en ingående förståelse för konsekvenserna som 

uppstår med att använda sociala medier som ett verktyg i marknadsföringssyfte, samt hur dessa 

konsekvenser sedan hanteras. Kvalitativ forskningsansats lämpar sig också i denna studie 

eftersom den ger frihet att fördjupa svar genom att ställa följdfrågor. Men också då kvalitativ 

forskningsansats ger utrymme för anpassning av respondent. Genom semistrukturerade 

intervjuer genereras en fördjupad förståelse för personers handlingar, resonemang och 

reaktioner som sedan bidrar till kunskap i undersökningen.  
 

3.2 Litteraturstudie  
En litteraturstudie består av kunskap inom ett studerat fält och fungerar som en kunskapsgrund 

för nya undersökningar (Rienecker & Jørgensen, 2018). Litteraturstudien användes för att 

motivera val av ämne och skapa argument genom att presentera tidigare forskning (Rienecker 

& Jørgensen, 2018). I litteratursökningen identifierades litteratur med hjälp av söktjänsterna 

Google Scholar, Scoups och Högskolan i Halmstads databas OneSearch. Sökningsprocessen 

delades in i olika urvalssteg, där det första urvalsteget handlade om att utforma sökord för att 

få en strukturerad sökning. Sökorden som utformades var; Sociala medier, digital 

marknadsföring, organisation, social mediastrategi, konsekvens och hantering. Sökorden söktes 

på både engelska och svenska för att få en omfattande förståelse för undersökningens kontext, 

men också för att kunna utföra undersökningen på både ett globalt och nationellt plan.  

  
Artiklarna som har inkluderats i studien har främst hämtats från tidskrifter och konferenser som 

berör områdena informatik och sociala medier i organisationer. De funna vetenskapliga 

skrifterna valdes ut efter dess nyckelord och titlar. Artiklarna lades i en tabell där titel, författare, 

år, länk och nyckelord framgick. I det andra urvalet lästes artiklarnas abstrakt för att få en 

övergripande bild om vad artiklarna handlade om. Kriterier om vad den vetenskapliga skriftens 

abstrakt skulle innehålla utformades för att lättare avgöra vad som var relevant i studien. Ett 

exempel var att abstraktet skulle nämna konsekvenser i samband med användning av sociala 

medier. Vidare utfördes även en bakåtsökning samt framåtsökning på relevanta artiklar. En 

bakåtsökning genomförs genom att gå igenom nya referenser i en vetenskaplig skrift (Webster 

& Watson, 2002). Framåtsökning genomförs genom att gå igenom vilka skrifter som hade 
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citerat den ursprungliga skriften (Webster & Watson, 2002).  Sedan läste vi artiklarnas 

inledning och slutsats för att få en klarare bild av artikelns innehåll. Resterande innehåll i 

artiklarna lästes sedan för att hitta relevant fakta till studien. Vi använde även litteratur i form 

av böcker där vi utgick från två kriterier, Första kriteriet var att granska vem som var ansvarig 

för materialet. Där vi tittade noggrannare på författare, förlag och utgivare. Det andra kriteriet 

handlade om varför materialet var utgivet, alltså vilket syftet boken hade. Genom att utgå från 

dessa två kriterier kunde vi säkerställa att böckerna som användes i studien var trovärdiga.  

 
3.3 Datainsamlingsmetod 
Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer, vilket kategoriseras som en kvalitativ metod. 

Frågorna i en semistrukturerad intervju är specificerade men ger samtidigt intervjuaren frihet 

att fördjupa svaren genom att ställa följdfrågor och utrymme för anpassning efter respondent 

(Davidson & Patel, 2003). Beslutet av att använda semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod togs eftersom studien syftar till att undersöka hur organisationer hanterar 

konsekvenser som uppstår vid användningen av sociala medier i marknadsföringssyfte. Vi 

valde att använda semistrukturerade intervjuer eftersom det var handlingar, resonemang och 

reaktioner i användningen av sociala medier som vi ville fördjupa oss i. De tillgångar som 

möjliggörs i semistrukturerade intervjuer, alltså att ingå i en dialog och därmed ha möjlighet 

till att utveckla och förtydliga svar som ges är ytters relevant för vår typ av undersökning. Detta 

då semistrukturerade intervjuer leder till förståelse på ett djupare plan, men också eftersom då 

de ger frihet till att kunna ställa aktuella och utvecklande frågor under intervjuns gång 

(Davidson & Patel, 2003).  
 
Kvalitativ metod bidrar också till flexibilitet där forskare kan omformulera frågor och 

möjligheten till följdfrågor finns för att skapa bättre förståelse (Repstad, 1999). För att 

intervjuer ska generera ett så bra resultat som möjligt behöver både respondenten och den som 

intervjuar vara insatta och engagerade i diskussionen. Detta innebär att båda parter även 

behöver ha kunskap inom området för att ett så bra resultat som möjligt ska erhållas (Marshall 

& Rossman, 2016). Samtliga intervjuer har efter avslutat samtal transkriberats och skrivits ut 

där den utskrivna texten och inspelningarna utgör det material som sedan kommer att vara 

studiens empiri.  
 

3.4 Operationalisering  
Innan påbörjad intervju är det viktigt att studiens ämne ordentligt planeras och beskrivs, det är 

också viktigt att alla delar i undersökningen och intervjuprocessen hänger ihop (Ahrne & 

Svensson, 2015). Det är dessutom viktigt att tidigare forskning har ett samband med syfte, 

frågeställningar och intervjumall (Bryman, 2011). Därefter fastställs en redogörelse för hur 

ämnet ska studeras och varför intervjuer är bäst anpassade för forskningen (Ekström & 

Johansson, 2019). I denna studie är syftet att undersöka hur organisationer hanterar 

konsekvenser som uppstår vid användning av sociala medier som ett verktyg i 

marknadsföringssyfte. För att uppnå studiens syfte har tidigare forskning haft en viktig roll där 

kunskap om ämnet formats utifrån artiklar och böcker. Vi identifierade konsekvenser utifrån 

litteraturstudien för att få djupare förståelse inom området och skapa intervjufrågor. Metodvalet 

har i denna studie varit avgörande för att kunna ta fram material och lägga grund till syfte och 

frågeställning. För att säkerställa användbarheten i intervjuguiden utfördes två stycken 

pilotintervjuer innan de riktiga intervjuerna genomfördes. Pilotintervjuerna inkluderades inte i 

studien då deras syfte endast var att testa och modifiera intervjuguiden. Vi valde att använda 

kvalitativa intervjuer baserat på dess öppenhet och avsaknad av utpräglade regler (Ahrne & 

Svensson, 2015). Innan intervjuerna påbörjades planerade och diskuterade vi dem i god tid, och 

vi diskuterade bland annat målgrupp och urval.  
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3.5 Urval 
Det gjordes ett urval för att säkerställa och ta fram vilka organisationer som var relevanta ur ett 

lednings- och arbetarperspektiv samt vilka respondenter som var relevanta i studien.  Vid urval 

av respondenter utgick vi från de två identifierade nivåerna i litteraturen, organisation och 

individnivå. Kriterierna som togs fram för urval av respondenter grundades i dessa två nivåer. 

Det första kriteriet var att respondenterna som var på individnivå skulle vara arbetstagare och 

ha yrkesrollen Social media-koordinator. En viktig aspekt var att alla respondenter på denna 

nivån var tvungna att använda sociala medier som ett verktyg för utförandet av sina 

arbetsuppgifter, exempelvis marknadsföring eller publicering av innehåll. Andra kriteriet på 

organisationsnivå var att respondenterna också var tvungna att arbeta som Social media-

koordinator, däremot skulle dessa respondenter vara managers på organisationen. 
  
För att skapa ett större djup i studien valde vi att utgå från tre kriterier. Det första kriteriet var 

att organisationen skulle använda sociala medier som ett verktyg för digital marknadsföring. 

Det andra kriteriet var att organisationen skulle vara aktiv på sociala medier. Vi tittade på hur 

många följare organisationen hade och hur många plattformar de använde för organisationens 

digitala marknadsföring. I vår studie var det viktigt att få ett djup och därför valde vi att 

inkludera både organisationer med mindre antal följare och organisationer med fler följare. Som 

exempelvis valde vi att inkludera både organisationer med 600 följare och 60 000 följare. Vi 

valde också att inkludera organisationer med olika inriktningar för att skapa större bredd.  

  
För att identifiera potentiella organisationer gick vi först och främst genom olika sociala medier, 

som exempelvis Facebook, Instagram och Twitter. Därefter kontaktade vi potentiella 

organisationer för att säkerställa att dem uppfyllde studiens kriterier. Respondenterna delades 

sedan in i två intervjugrupper, där den första gruppen var managers som arbetade med sociala 

medier för att marknadsföra organisationen. Vi valde denna grupp för att få en övergripande 

bild över hur konsekvenser hanteras utifrån organisationsnivå. Den andra intervju gruppen var 

arbetstagare som var en del av en grupp där de tillsammans samarbetade för att marknadsföra 

organisationen på sociala medier.  Vi valde denna intervjugrupp för att få ett annat perspektiv 

på hur konsekvenser hanteras utifrån individnivå.  
  
Vi bokade sedan in intervjuer med respondenter som ansågs vara relevanta för studien och 

uppfyllde studiens kriterier.  Vi valde att inkludera olika typer av organisationer för att få 

bredare perspektiv på hur sociala medier används och hur konsekvenser hanteras. Hade fler 

intervjuer genomförts med olika typer av organisationer hade fler perspektiv framkommit, 

vilket vi inte ansåg vara relevant för vår studie.  Vi ville att fokusen skulle ligga på att skapa 

större djup. Urvalet av organisationer och respondenter har på så sätt påverkat vårt resultat. 

Hade intervjuerna genomförts med fler organisationer av olika bakgrunder och branscher hade 

studien fått djupare analys.  
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Tabell 3. Sammanfattning av intervjupersoner. 

Alias Intervjutid Arbetsroll Organisationsstorlek Typ av 

organisation 

River  41 Min Social mediakoordinerare - 

Ansvarig 
63 Anställda  E-handel 

Kim  38 Min Social mediakoordinerare - 

Ansvarig  
86 Anställda  E-handel 

Alexis 35 Min Social mediakoordinerare - En del 

av en grupp 
74 Anställda  E-handel 

Amani 41 Min Social mediakoordinerare - En del 

av en grupp 
35 Anställda  Förening  

Jordan 44 Min Social mediakoordinerare - 

Ansvarig 
30 Anställda  Förening 

Skyler  30 Min Social mediakoordinerare - En del 

av en grupp 
44 Anställda  Försäkringsbolag  

Ariel 37 Min   Social mediakoordinerare - 

Ansvarig  
35 Anställda Försäkringsbolag  

 

3.6 Analys 
För att identifiera, analysera och rapportera mönster i studien följdes sex steg för tematisk 

analys (Braun & Clarke 2016). Tematisk analys valdes i denna studien då den genom sin 

teoretiska frihet ger flexibelt och användbart forskningsverktyg, som ger rik och detaljerad 

redogörelse för insamlad data (Braun & Clarke 2016). Det första steget i tematisk analys 

handlar om att bekanta sig med empirin. Detta gjorde vi genom att noggrant transkribera det 

insamlade materialet för att sedan koda och analysera innehållet. Det andra steget i tematisk 

analys handlar om att skapa förståelse, vilket vi gjorde genom kodning. Kodning är ett 

grundläggande steg inom tematisk analys (Braun & Clarke 2016). Vi gick igenom mening för 

mening för att hitta relevanta aspekter i förhållande till vår forskningsfråga. Ett exempel på kod 

som framkom var “elaka kommentarer”. Koderna skrevs sedan ner och färgmarkerades i slutet 

av varje mening för att tydliggöra se vad som var en kod. Vi skrev sedan ner alla koder på post-

it lappar som sattes upp på en whiteboardtavla för att sammanställda kategorier utifrån de koder 

som framkom i den tematiska analysen. Alla koder som hade något gemensamt placerades 

under samma kategori som sedan namngavs. I studien framkom det olika kategorier, 

exempelvis “Dålig feedback” och “Skapar nya kunder”. Det sista steget i tematisk analys 

handlar om att omvandla den tematiska analysen till en tolkningsbar skrift (Braun & Clarke, 

2016).  

  

3.6.1 Äkthet och trovärdighet  

Äkthet och trovärdighet är två viktiga kriterier för att hålla forskningskvalitet inom kvantitativ 

forskning (Bryman, 2011). Det krävs stor metodisk noggrannhet för att en studie ska uppfylla 

äkthet, och en viktig aspekt är om undersökningen speglar det som den avser att spegla. Äkthet 

i vår studie var inbyggd i studiens process, i val av metod, urvalsgrupp och även identifiering 
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av tematiska enheter i analysen. Vi höll dessutom i två pilotintervjuer för att få möjlighet att 

testa och korrigera intervjuguiden inför de riktiga intervjuerna. Det går aldrig att försäkra sig 

om att respondenterna talar helt äkta och sanningsenligt (Bryman, 2011). För att försäkra att 

intervjuerna tolkats rätt fick varje respondent möjlighet att granska respektive transkribering 

för att säkerställa sina uttalande (Bryman, 2011). Trovärdigheten i en studie förhåller sig till 

huruvida forskningen kan replikeras och få samma resultat, vilket innebär att frågorna skall 

vara ställda på ett sätt som gör att yttre faktorer inte påverkar deltagarnas svar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att försäkra så trovärdiga svar som möjligt formulerade vi 

välformulerade frågor där vi undvek ledande frågor. Vi ville få en så avslappnad och naturlig 

stämning som möjligt då stämning under intervjuer kan bidra till sämre kvalité på svar. Vi höll 

därför samtliga intervjuer på respondenternas arbetsplats.  
 

3.7 Etiska överväganden  
Det är viktigt att observera etiska överväganden inför undersökningen då denna studie syftar 

till att undersöka hur organisationer hanterar konsekvenser som uppstår av att använda sociala 

medier i marknadsföringssyfte När personer är inblandade i processen är det viktigt att ha etiska 

övervägande i åtanke (Denscombe, 2010; Gustafsson et al., 2011). I denna studie tillämpades 

fyra etiska krav; samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Med utgång från informationskravet 

informerades samtliga respondenter om sina rättigheter i undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2002). I samtyckeskravet framgår information om respondents rättigheter att avbryta sin 

medverkan när som helst under processen utan att behöva uppge någon vidare anledning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det är även viktigt att respondenter som medverkar i undersökningar 

skyddas från exempelvis kränkningar och skador (Denscombe, 2010; Gustafsson et al., 2011). 

Detta tog vi hänsyn till genom att använda alias på alla respondenter för att skydda deras 

identitet.  
 

3.8 Metoddiskussion   
Genom en kvalitativ forskningsmetod kan forskaren komma respondenter nära. Forskaren kan 

få personliga erfarenheter, åsikter och tankar om ett specifikt fenomen med hjälp av kvalitativa 

intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Nackdelen med kvalitativa intervjuer är den tidsram 

som finns. Det krävs tid för att dokumentera, analysera och tolka kvalitativa data. En kvantitativ 

studie hade kunnat komplettera det abstrakta som framkom från kvalitativa intervjuerna för att 

adressera konsekvenserna som uppstår med att använda sociala medier. Då kvantitativ 

forskning används för att utforma problem medför det även möjlighet till att dra generella 

slutsatser (Rienecker & Stray Jorgensen, 2017). Kvantitativ metod tillåter forskaren att nå fler 

personer, få bredare bild och dessutom resultera i svar på ”hur många” eller ”hur ofta”, för att 

sedan redovisas i procent (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att intervjua två olika nivåer 

kunde vi identifiera mönster, som exempelvis inte hade gått att identifiera om kvantitativ 

forskningsansats användes.  Hade vi genomfört fler intervjuer hade vi möjligtvis även kunnat 

identifiera fler perspektiv som sedan hade framkommit i analysen. Hade en större variation i 

typer av organisationer deltagit hade det kunnat bidra till en djupare diskussion.  
  
Eftersom undersökningen ämnar till att skapa djupare förståelse om hur organisationer hanterar 

konsekvenser som uppstår vid användning av sociala medier i marknadsföringssyfte, är det 

lämpligt att använda insamlat empiriskt material än att dra generella slutsatser. Dessutom är det 

en anledning till att vi valde att använda kvalitativ ansats i denna undersökning. Dataanalys är 

en process som används för att granska och organisera empiriskt material (Fejes & Thornberg, 

2015).  I kodningsprocessen finns det risk att insamlad empiri påverkas av forskarens egna 

erfarenheter och värderingar (Fejes & Thornberg, 2014). Därför är det viktigt att forskaren är 
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kritisk mot sin egen förförståelse för att undvika feltolkning av empiri som kan leda till lägre 

validitet (Fejes & Thornberg, 2014). Fördelen med tematisk analys är att den är enkel och snabb 

att lära sig och genomföra samt flexibel (Braun & Clarke, 2006). Metoden är på så sätt lämplig 

när forskare är tidsbegränsade eller saknar brist på erfarenhet inom kvalitativ forskning (Braun 

& Clarke, 2006). Vi valde att använda tematisk analys då vår tidigare erfarenhet inom 

analysmetoder var begränsad, samt då studien tidsbegränsad.  
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4 Resultat  
I kapitlet presenteras de konsekvenser som identifierades i intervjuerna och hur dessa hanteras 

av enskilda arbetstagare samt managers.  
 
I undersökningen har sju intervjuer genomförts med individer som aktivt använder sociala 

medier som ett verktyg för digital marknadsföring av organisationer. Resultatet kommer att 

börja med en kort beskrivning av respondenternas roll; antal år i branschen, om de arbetar 

självständigt eller i grupp, antal anställda i organisationen samt vilka sociala medier som 

organisationen marknadsför sig på. De organisationer som ingår i samma typ av bransch 

kommer att namnges i siffror för att underlätta förståelse. Detta kommer att se ut på följande 

sätt: Nätbutik 1, Nätbutik 2, Förening 1, och Förening 2, Försäkringsbolag 1, Försäkringsbolag 

2. Respondenternas riktiga namn kommer aldrig att användas. I tabell 4 sammanfattas 

organisationens följare, gillningar och prenumeranter på de sociala medier som organisationen 

digitalt marknadsför sig på.  
 
De intervjuer som tagits del av har alla varit unika på sina sätt, men det har funnits röda trådar 

som hjälpt till att förstå konsekvenshantering på organisationsnivå och individnivå. Materialet 

kommer att presenteras utifrån identifierade teman som identifierats i intervjuerna och i 

respektive nivå. Det första temat inom konsekvenser i organisationsnivå är kritik och hot, det 

andra temat är nättroll och sista temat är snabb spridning. Sedan har också två teman 

identifierats i konsekvenser på individnivå. och det första temat är ständig uppkoppling och det 

andra temat är offentlig kundtjänst. 
 

4.1 Beskrivning av respondenter 
River - Har under åtta år arbetat som Social Media Manager i en nätbutik och har de senare 

fem åren varit ansvarig inom området sociala medier i organisationen. River arbetar 

tillsammans med nio andra anställda där alla har samma typ av arbetsuppgifter och ingår i ett 

tätt samarbete. Det som utmärker Rivers arbete från de andra i teamet är att River tar de 

slutgiltiga besluten när det kommer till de sociala plattformarna, som exempelvis kan handla 

om att godkänna svar på kommentarer. Organisationen finns på Facebook, Youtube, Twitter, 

Instagram och LinkedIn.  
  
Kim - Har under fyra år arbetat som Social Media Manager inom organisationen och har under 

ett år tagit över ansvaret när det kommer till den digitala marknadsföringen på sociala medier. 

När det kommer till Kims arbete sköter hen marknadsföringen på sociala medier tillsammans 

med en grupp på fem anställda. Utöver sitt arbete med digital marknadsföring arbetar Kim 

dessutom med kundservice på de olika sociala mediekanalerna. Organisationen finns på 

Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn.  
  
Alexis - Har under fem år arbetat som Social Media Koordinator och jobbar tillsammans med 

12 stycken andra för att marknadsföra organisationen på sociala medier. Alexis främsta 

arbetsuppgift är att uppdatera, svara på kommentarer och hålla kunderna uppdaterade på sociala 

medier. Organisationen finns på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn.  
  
Amani - Har de senare tre åren jobbat som Social Media Koordinator i en förening och sköter 

den digitala marknadsföringen tillsammans med sin kollega. Amanis främsta arbetsuppgift är 

att sköta det visuella i föreningen, som exempelvis att lägga upp bilder och videos på Facebook, 

Twitter, Instagram och LinkedIn.  
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Jordan - Har under fyra år arbetat som Social Media Manager i en förening och har under sin 

tid som anställd varit ansvarig inom området sociala medier. Jordan arbetar ensam med att 

marknadsföra föreningen på sociala medier.  Jordan arbetar med att marknadsföra samt ta alla 

beslut när det kommer till allt som berör sociala medier. Föreningen finns på Facebook, Twitter, 

Instagram och LinkedIn.  
  
Skyler - Har under nio år arbetat som Social Media Koordinator och jobbar tillsammans i grupp 

med tre andra för att marknadsföra organisationen på sociala medier. Skylers främsta 

arbetsuppgift är att uppdatera, svara på kommentarer och hålla sig uppdaterad på sociala 

medier. Organisationen finns på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn.  
 
Ariel - Har under tio års tid arbetat som Social Media Manager och har under sin tid som 

anställd arbetat som ansvarig inom området sociala medier. Sammanlagt är de 26 anställda som 

sköter nätbutikens digitala marknadsföring på sociala medier. Ariel har tillsammans med en 

annan kollega ansvar över sociala medier och alla slutgiltiga beslut.  Organisationen finns på 

Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn.  
 
Tabell 4: Sammanfattande tabell över respondenter 
Alias Tid som 

anställd 
Arbetsroll Antal Anställda i 

organisation 
Typ av organisation Anställda inom sociala 

medier 

River  8 År Social Media Manager  600 stycken Nätbutik 1 9 stycken 

Kim  4 År Social Media Manager   34 stycken Nätbutik 2 5 stycken 

Alexis   5 År Social Media Koordinator - En 

del av en grupp 
272 stycken Nätbutik 3 12 stycken 

Amani 3 År Social Media Koordinator - En 

del av en grupp 
18 stycken Förening 1 2 stycken 

Jordan 4 År Social Media Manager  32 stycken Förening 2 1 stycken 

Skyler 9 År  Social Media Koordinator - En 

del av en grupp 
1800 stycken Försäkringsbolag 

1 
3 stycken 

Ariel   10 År Social Media Manager  1500 stycken Försäkringsbolag 

2 
26 stycken 

  
För att få en uppfattning om organisationens olika sociala mediekanaler kommer tabellen nedan att 

presentera organisationens prenumeranter på Youtube, gillningar på Facebook och följare på Twitter, 

Instagram och LinkedIn.  
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Tabell 5: Tabell över gillningar, följare och prenumeranter på organisationernas sociala medier 

Organisation Gillningar på 

Facebook 
Följare på 

Twitter  
Prenumeranter på 

Youtube  
Följare 

LinkedIn 
Följare på 

Instagram 

Nätbutik 1 28 tusen  665 stycken 121 stycken 1813 

stycken 
5 866 stycken 

Nätbutik 2 16 tusen 560 stycken Använder ej 204 stycken 8674 stycken 

Nätbutik 3 105 tusen 5938 

stycken 
2959 stycken 8141 

stycken 
398 tusen 

Förening 1  40 tusen 3453 

stycken 
3761 stycken 1613 

stycken  
30 tusen 

Förening 2  10 tusen  7632 

stycken 
25 020 stycken 85 stycken 90 tusen 

Försäkringsbolag 

1 
22 tusen  4219 

stycken 
1444 stycken 638 

stycken   
3272 stycken 

Försäkringsbolag 

2 
35 tusen 3132 

stycken 
4 986 stycken 5524 

stycken  
80 tusen 

 

4.2 Konsekvenser på organisationsnivå   

4.2.1 Kritik och hot 

I alla sju intervjuer framkom det att sociala medier är ett enkelt sätt för konsumenter att dela 

med sig av sina tankar och åsikter, vilket leder till att organisationer ofta får kritik och hot på 

sina sociala medier. Respondenterna menar att detta både kan ske genom offentliga 

kommentarer eller i privata meddelanden. Dessa kommentarer kan vara i den utsträckning att 

de är tvungna att raderas och i vissa fall anmälas. I intervjun med River framkom det att negativa 

kommentarer och meddelade är vanligt förekommande på sociala medier och River påstår att 

Facebook är den vanligaste plattformen detta sker på. Nätbutiken som River arbetar på skickar 

mycket beställningar i form av paket och kommer dessa inte fram som kunden förväntat sig får 

organisationen snabbt läsa om det i kommentarsfälten på Facebook. River säger också att det 

är svårt att påverka och förklara för kunden i sådana fall eftersom kundens kommentarer lätt 

triggar andra konsumenter att hålla med och skriva vad de tycker. River påstår även att det 

många gånger skapats chattgrupper i kommentarsfälten, där konsumenter hoppar på 

organisationen och tillsammans kritiserar saker de är missnöjda med. River berättar även att 

kommentarerna blir allt fler och de idag förekommer på alla organisationens sociala medier, 

men främst på Facebook. River lyfter även upp att organisationen får en hel del privata 

meddelande av sina kunder på Facebook som i många fall handlar om funderingar kring 

leveranser eller returer. River berättar även upp att organisationen får en hel del kommentarer 

på sin Youtube-kanal men att dessa inte handlar om missnöje kring leveranser utan snarare 

kommentarer som är riktade mot val av modeller och ideal som organisationen uppmanar till. 

Men River säger att kommentarerna på Youtube inte alls är i samma utsträckning som de på 

Facebook. 
 

“Jag får dagligen svara på kommentarer eller meddelanden om att organisationen inte har 

levererat som kunden förväntat sig och dessa kommentarer blir bara fler och fler. Speciellt på 

Facebook” - River  
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Kim lyfter i sin intervju att sociala medier är ett enkelt sätt för kunder att uttrycka sina åsikter 

och säga precis vad de tycker. Kim säger att kommentarerna som organisationen får skiljer sig 

mycket beroende på vilken social mediekanal det handlar om.  De kommentarer som 

organisationen får på Facebook handlar i flesta fall om att konsumenterna går emot de 

beskrivningar som ges på bilderna. Kim säger att organisationen beskriver sina varor på 

Facebook genom att vara ungdomliga och använder ett språk på målgruppens nivå. Kim tar upp 

ett exempel: “Perfekta toppen inför sommaren och den vita färgen är magisk” De kommentarer 

som ett sådant inlägg får menar Kim vara motsägande och tar upp exemplet “Nej, vilken hemsk 

färg”. Medan de kommentarer som organisationen får på sin Instagram är mer riktade mot just 

organisationen och vad de är besvikna över. Kim säger att dessa kommentarer kan handla om 

allt från material på varorna, leveranstid eller kvalité.  
 

“Sociala medier har blivit en kanal för konsumenterna att skriva precis vad de tycker, och 

negativa kommentarer i form av besvikelse är väldigt förekommande. ” - Kim 
 
I intervjun med Alexis framkommer det att kommentarer på sociala medier är en av de största 

konsekvenserna som organisationen behöver hantera när det kommer till användningen av 

sociala medier. Alexis säger att dessa kommentarer är förekommande på alla organisationens 

sociala medieplattformar förutom på LinkedIn. Alexis berättar att dessa kommentarer kan 

handla om allt från miljöutsläpp som organisationen bidrar med när det kommer till att leverera 

sina varor eller kommentarer om missnöje eller orättvisor.  
 

“Det första jag gör när jag börjar på morgonen är att rensa och svara bland kommentarer 

som konsumenterna skrivit på sociala medier, och jag kan säga att dessa är väldigt många. 

Jag kanske lägger en upp till två timmar för att fixa med detta.” - Alexis  
 
I intervjun med Amani framkommer det att kommentarer och privata meddelande blir allt fler 

ju mer föreningen växer. Amani berättar att 40 % av sitt arbete lägger Amani på att svara och 

fixa med kommentarer och meddelande på alla föreningens sociala medier. Amani berättar att 

kommentarerna som föreningen får på sociala medier är i den utsträckning att föreningen 

behöver ha ett helt team som arbetar med att formulera svar till kommentarerna. Amani berättar 

att kommentarerna som föreningen får kan vara allt från hot mot organisationen samt personliga 

påhopp.  

 
“Att svara på kommentarer och meddelande som är riktade mot både föreningen och mig 

personligen är kanske 40 % av mitt arbete.” - Amani  
 
Jordan beskriver att kommentarerna som förekommer på föreningens sociala medier är i den 

utsträckning att Jordan är tvungen att radera mer än hälften av dem. Jordan förklarar att de 

kommentarer och privata meddelanden som föreningen får kan handla om att medlemmarna i 

föreningen förtjänar att dö, men också att medlemmarnas familjer hotas.  Jordan berättar att hen 

även själv hotats ett flertal gånger. Jordan berättar att föreningen anmält flera personer för de 

hotat föreningens medlemmar, och dessa kommentarer är förekommande på alla föreningens 

sociala medier, speciellt på Twitter och Facebook.  

 
“Det är inte bara föreningen som får hotfulla kommentarer, utan även föreningens 

medlemmar har blivit hotade genom både kommentarer och på privata meddelande.” - 

Jordan 
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I intervjun med Skyler framkom det att negativa kommentarer och meddelanden är vanligt 

förekommande på sociala medier och menar på att Facebook är den vanligaste plattformen detta 

sker på. Skyler berättar att vissa kunder i princip är omöjliga att göra nöjda. Skyler berättar att 

det inte spelar någon roll om rätten är på sin sida, känner sig kunden överkörd eller förbisedd 

kommer hen att fortsätta vara negativ. Skyler berättar också att även om hen besvarar 

kommentarer och meddelanden inom loppet av en timme blir de många gånger fler och 

spridningen till andra sociala medier går fort.  

 
“Vissa kunder är i princip helt omöjliga att göra nöjda. Det spelar ingen roll om man har 

rätten på sin sida, känner sig kunden överkörd eller förbisedd kommer han eller hon att 

fortsätta spy galla över en. Ibland är det bara att bita i det sura äpplet” - Skyler 
 
I intervjun med Ariel framkommer det att nätbutikens kunder dagligen kommenterar och 

skickar meddelande på sociala medier, dock tillägger Ariel att detta främst förekommer på 

Instagram. Ariel berättar att kommentarer i flesta fall handlar om missnöje kring varor eller 

leveranser som inte kommit fram. Vidare berättar Ariel att hen försöker svara på alla 

kommentarer och berättar att det inte är ofta kommentarer behöver raderas. Men ibland finns 

det kommentarer som inte är okej och då avgör Ariel om de ska raderas eller inte. 

 
“Jo, vi får en hel del kritiska kommentarer men inte i den utsträckning att vi ofta behöver ta 

bort dem. Utan jag försöker snarare svara på de och säga att de ska vända sig till vår 

kundtjänst istället.” – Ariel 

4.2.2 Nättroll 

I fem av sju intervjuer berättar respondenterna att nättroll på sociala medier drastisk ökat och 

satt organisationer i situationer som är svårhanterliga. Samtliga respondenter berättar att 

nättrollen startar diskussioner för att provocera och väcka reaktioner på sociala medier. Jordan 

berättar i sin intervju om en händelse som satte föreningen i en mycket svårhanterlig och jobbig 

situation när det kommer till att nättroll och spridning av propaganda. Jordan berättar att det 

var ett nättroll som hade tagit kontakt med en av deras konkurrenter och spridit falsk 

information om en av föreningens medlemmar. Detta såg konkurrenterna som ett smart sätt att 

vända situationen mot föreningen. Jordan berättar att föreningen fick ta emot allt från kritik, hat 

och dödshot på sina sociala medier. Detta pågick i flera månader och Jordan säger att de jobbade 

varje dag med att försöka lösa situationen. Vad de än skrev på sina sociala medier gick det inte 

att sätta stopp för.  
 

“Det var ett nättroll som hade tagit kontakt med en av våra konkurrenter och spridit falska 

fakta om en av medlemmarna. Detta nappa våra konkurrenter på och använde det mot oss. Vi 

fick ta emot allt från kritik, hat och dödshot. Det pågick i flera månader och vi kunde inte 

göra något år det. Vad vi än gjorde, kunde vi inte stoppa det” - Jordan  
 
Både Skyler och Ariel berättar om situationer där nättroll startat provocerande diskussioner på 

sociala medier, och som sedan fått stor spridning på de olika kanalerna. Båda två berättar att 

nättrollen oftast är värst på Facebook och Instagram. Men att Facebook är den kanal där 

nättrollen är som värst och att de anonyma inläggen ofta handlar om saker som organisationen 

gjort fel. Skyler berättar att nättrollen hittar på fel som organisationen gjort och hoppas på att 

någon nappar på det. Ariel berättar att dessa inlägg får mer uppmärksamhet då de provocerar.  

 
“Nättroll hittar på fel som försäkringsbolaget gjort och hoppas på att någon nappar på det” - 

Skyler 
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Skyler berättar om en händelse som började med ett offentligt inlägg på deras Facebooksida. 

En person hade skrivit om alla sina missnöjen och hur dåligt försäkringen hade hanterat 

situationen. Skyller tillägger att försäkringen sittare närmare på fallet och förstod ganska snabbt 

att det var ett nättroll. Samtidigt började kommentar trilla in och Skyler berättar att de inte 

kunde göra något åt situationen, utan fick vänta tills händelsen lugnat ner sig. Skyller tillägger 

att nättrollen ofta hittar på saker och fortsätter till någon instämmer. Ariel berättar också i sin 

intervju att de varit med om flera situationer där nättroll skrivit saker på deras sociala 

mediekanaler. 
 

“Eftersom nättroll är anonyma skriver de egentligen vad som helst och de bara fortsätter tills 

de är någon annan som hänger på” - Ariel 

 

4.2.3 Snabb spridning  

I sex av sju intervjuer berättar respondenterna att spridning på sociala medier går oerhört snabbt, 

och kan många gånger resultera i att exempelvis en kommentar följaktligen leder till en stor 

spridning och sätter organisationens rykte i fara. River och Ariel berättar om en händelse där 

en kunds inlägg fick flera kunder att öppna upp sig och berätta om sina åsikter. Detta medförde 

en sådan stor spridning att även andra plattformar blev berörda. River berättar att både 

hållbarhetschefen och en juristcoach i ämnet kontaktades för att formulera ett svar till kunderna. 

Även om händelsen var några år sedan berättar River att de än idag kan få kommentarer och 

meddelanden om situationen. 
 

“Det var en gång en kund som inte hade fått alla sina varor i sin leverans och då skrev 

kunden ett offentligt inlägg på vår Facebook sida och kommentarerna bara öste in.  Det 

slutade inte där, när jag gick in på vårt Instagram konto hade jag över 600 kommentarer och 

flera hundra meddelanden. Detta var inte alls roligt och vi fick skriva en offentlig ursäkt till 

våra kunder. Än idag får jag kommentarer om att de aldrig tänker handla hos oss och att vi 

är dåliga” - Ariel 
 
Ariel berättar också om en situation som spreds snabbt på olika sociala medier. Ariel tillägger 

att de fortfarande får kommentarer som är kopplade till situationen. Fyra andra respondenter 

berättar liknande historier och berättar att detta är en stor en konsekvens med att använda 

sociala medier som ett verktyg för digital marknadsföring.  

 
“Saker och ting går snabbt på sociala medier och på någon timme har det fått så stor 

spridning att alla plattformar blivit drabbade” - Kim 
 
River berättar i sin intervju om en enorm storm som pågick i två dagar på alla deras sociala 

medier. Nätbutiken hade på sin hemsida ett samarbete med ett företag där päls från en aktion 

hade köpts in och sålts till samma pris. Stormen berodde på att nätbutiken tidigare hade gått ut 

med att de inte säljer äkta päls. Deras kunder påstod att det var hyckleri och kunderna skrev 

negativa kommentarer på sociala medier. Konsekvensen av denna händelse var att nätbutiken 

förlorade en hel del kunder.   
 

 “Detta ledde till en mycket stor och negativ spridning och vi förlorade många kunder” - 

River  
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4.3 Hantering av konsekvenser på organisationsnivå   

4.3.1 Hantering av kritik och hot  

I följande intervjuer framkom det att sociala medier är ett enkelt sätt för personer att kritisera 

och hota organisationer. Respondenterna menar att detta kan ske genom exempelvis offentliga 

kommentarer, privata meddelanden eller inlägg. Att hantera denna typ av konsekvens har i alla 

intervjuer framkommit vara väldigt svårt, dessutom att det inte finns några tydliga förklaringar 

eller riktlinjer att följa. Alla respondenter berättar att därför själva hanterar denna konsekvens 

utifrån vad de anser vara rätt. Amani, Alexis och Skyller berättar att de fler än en gång varit i 

behov av att ta hjälp av organisationens sociala media manager för att hantera en sådan 

konsekvens. Managers uppger att de också känner sig osäkra på hur denna konsekvens ska 

hanteras. Intervjuerna visar på osäkerhet bland alla respondenter oavsett vilket roll de har i sitt 

arbete. Kim som arbetar som manager berättar att anställda ofta vänder sig till hen för att 

rådgivning, speciellt i situationer som är hotfulla eller kritiska mot organisationen. Kim berättar 

dessutom att organisationens sociala mediestrategier inte innehåller någon typ av riktlinjer eller 

förklaringar till hur denna konsekvens kan hanteras. När arbetstagare frågar om hjälp utgår Kim 

från vad som hen anser vara rätt. Kim berättar även om en situation där hen var tvungen att ta 

kontakt med organisationen chefen för vägledning, och fick som svar att radera alla hot mot 

organisationen.  
 

“Att hantera kritik och hot är svårt. Men men chef har sagt att vi ska radera alla hot och 

resten får vi sköta hur vi anser vara bäst” - Kim  
 
Ariel som också arbetar som manager berättar om liknande historia som Kim och berättar att 

det är svårt att hantera denna konsekvens. Ariel berättar att de inte många gånger behövt radera 

kommentarer, men att det har hänt någon enstaka gång. Ariel berättar att de inte har några 

hjälpmedel eller riktlinjer på hur denna konsekvens kan hanteras. Sättet som Ariel hanterar 

kritik är att hänvisa kunderna till kundtjänst och det är också så Ariel uppmanat sina kollegor 

att göra.  

 
“Jag har sagt till mina kollegor att hänvisa alla kommentarer där kunder är missnöjda till 

kundtjänsten, så får de ta det istället” - Ariel  
 
Alexis och Amani berättar att de inte vet hur de ska hantera denna konsekvens och därför ofta 

ignorerar dessa kommentarer. Medan Skyler berättar att hen försöker svara på kommentarerna 

så fort som möjligt för att aggression och elaka kommentarer inte ska byggas upp.  

 
“Jag tror att det är smart att svara på denna typ av kommentarer så fort som möjligt för att 

inte aggression och elaka kommentarer ska byggas upp. Men jag vet inte... Kanske är det inte 

så smart” - Skyler  

4.3.2 Hantering av nättroll 

Fem respondenter berättar att nättroll ökat och många gånger satt organisationen i situationer 

som är svårhanterliga. Nättrollen påbörjar diskussioner för att provocera och väcka reaktioner 

på sociala medier. Att hantera en sådan konsekvens berättar Jordan vara svårt då det är viktigt 

att inte blanda ihop en persons åsikter som skiljer sig från majoritetens upplevelser, från ett 

provokativt nättroll. Jordan berättar att det idag inte finns några riktlinjer på hur nättroll ska 

hanteras, men tycker att det är viktigt att inte låta sig provoceras eller gå in i konflikten. Utan 

att istället ha ett lågaffektivt bemötande och inte ge nättroll den uppmärksamhet som de ät ute 

efter.  
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“Jag bemöter troll på ett lågaffektivt sätt och ger inte den uppmärksamhet som de är ute 

efter” - Jordan  
 
Jordan berättar att det hade varit bra om det fanns riktlinjer för hantering av nättroll. Även Kim 

och Alexis önskar att det fanns tydliga riktlinjer där alla i organisationen var överens om. Alexis 

berättar om en händelse där arbetstagarna inte var överens och berättar att det slutade med att 

managern var tvungen att styra upp ett personalmöte.  

 
“En gång var ett nättroll som var igång på Facebook och teamet var inte överens om hur 

konsekvensen skulle hanteras. Det slutade med att alla gjorde på olika sätt och det blev kaos 

på våra sociala medier. Vi var tvungna att ha ett möte angående detta, men ärligt kom vi inte 

fram till något”- Alexis 
 
Kim berättar om ett Twitter inlägg som ett nättroll hade skrivit. På några timmar hade inlägget 

fått så stor spridningen att alla sociala medier var drabbade. Vi hanterade situationen genom att 

ignorera den och inte den nättrollen någon uppmärksamhet. Och tillägger att uppmärksamhet 

är vad nättrollen är ute efter.  

 
“Det enda jag kan göra är att ignorera nättrollen och inte ge dem uppmärksamhet” - Kim 

 

4.3.3 Hantering av snabb spridning 

Spridning på sociala medier går oerhört snabbt och kan resultera till att exempelvis en 

kommentar följaktligen leder till stor spridning och sätter organisationens rykte i fara. Att 

hantera spridning på sociala medier säger Amani vara nästan omöjligt men säger att 

organisationen arbetar hårt för att hantera denna konsekvens. Amani säger att teamet har två 

punkter för att på bästa sätt hantera spridningen på sociala medier. Första punkten handlar om 

att alla i teamet ska försöka hjälpas åt att hålla koll på de olika kanalerna. Andra punkten är att 

försöka svara så snabbt som möjligt om det är ett offentligt inlägg för att minska att spridningen 

sker. Amani säger att dessa punkter upplevs alldeles för enkla och att de hade behövt jobba på 

att utveckla bättre och tydligare riktlinjer för att hantera spridningen på sociala medier. De andra 

respondenterna berättar att de inte har några specifika riktlinjer för hantering av spridning på 

sociala medier och att de inte gör så mycket för att hantera spridningen förrän det har hamnat i 

en stor spridning så att de är tvungna att ta tag i det.  
 

“Vi i företaget vet inte direkt hur vi kan hantera spridningen, det handlar helt enkelt om att 

försöka stoppa det genom att gå ut med ett inlägg för att försvara oss om en sådan situation 

tillkommer ” - Skyler 

 

4.4 Konsekvenser på individnivå  

4.4.1 Ständig uppkoppling  

Samtliga respondenter uppger alla att deras arbete bidrar till att de ständigt behöver vara 

uppkopplade på sociala medier och att de även tar med arbetet hem. Jordan berättar att det är 

svårt att släppa jobbet då sociala medier är öppna dygnet runt. Sociala medier är också som 

mest aktiva under kvällar och helger. Jordan berättar att det är svårt att koppla av eftersom det 

är så mycket som händer utanför arbetstiderna. Alexis berättar också att det är svårt att släppa 

arbetet och berättar om en historia som var påfrestande.  Det var en lördagskväll och plötsligt 

såg Alexis att telefonen var fullspäckad med notiser från Instagram och Facebook. Det var 

kommentaren om att vår e-handel låg nere och då kundservice var stängt blev detta ett sätt för 
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konsumenterna att informera. Alexis var då tvungen att ringa till IT- avdelningen för att lösa 

situationen. Alexis uppger också att det är stressigt när sådan information kommer fram på 

sociala medier. Det skapar inre stress att veta om det och att ständigt behöver vara uppkopplad.  
 
“Det är också ganska stressande att veta att det är på våra sociala medier vi får reda på sånt. 

Jag behöver alltså på min fritid hålla koll.” - Alexis  
 
Även Jordan berättar att arbetet med sociala medier kräver ständig uppkoppling då mycket kan 

hända en kväll eller helg. Vidare nämner Jordan att varje gång innan läggdags går hen igenom 

organisationens sociala medier för att säkerställa att det inte hänt något. Jordan tillägger att det 

är flera nätter som Jordan varit uppe flera timmar på nätterna för att lösa situationer.  
 

“Varje gång innan jag går och lägger mig kollar jag igenom alla sociala medier och det kan 

hända att jag får vara uppe någon extra timme för att lösa situationer” - Jordan 

 

4.4.2 Offentlig kundtjänst 

Att använda sociala medier som ett sätt att marknadsföra organisationer handlar inte längre bara 

om arbete med marknadsföringen. Fem respondenter uppger att de får hantera situationer som 

egentligen berör kundservice i sitt arbete. De förklarar att det kan handla om allt från att svara 

på privata meddelanden till offentliga inlägg. Det är två av respondenterna som uppger att de 

aldrig behövt hantera frågor som berör kundservice i sitt arbete, men att de dagligen stöter på 

sådana kommentarer och meddelanden. Dessa två respondenter berättar att de fått i uppdrag av 

sin manager att ignorera allt som berör kundservice. 
  
River uppger frustrationen över att kunder väljer att vända sig till sociala medier när det 

kommer till personliga ärenden istället för kundservice. Vidare nämner River att det är märkligt 

att fallen hamnar i Rivers händer, dels för att det är ärenden som inte River har tillgång till, men 

också för att det inte ingår i att hantera individuella situationer öppet på sociala medier på grund 

av integritetsskäl. Men River berättar att detta har ändrats de senare månaderna och enligt order 

är River tvungen att svara på privata meddelanden som egentligen berör kundservice.   
 
“Jag känner att jag blir frustrerade över att kunden väljer att vända sig till oss genom sociala 

medier. Det gör mig även frustrerad över att jag enligt order ska svara på privata 

meddelanden som egentligen ingår i kundservice” - River  
 
Kim berättar att beslutet om att ignorera alla kommentarer och meddelanden som berör 

kundservice har underlättat Kims arbete som manager. Kim berättar att kollegorna tidigare 

vände sig till hen för att få hjälp att hantera dessa situationer. Kim tillägger att arbetstagare 

hantera kundservice om de vill, men att de aldrig får hantera enskilda personers situation på 

grund av integritetsskäl.  

 

“Nej, att hantera kundservice ingår inte i mitt, eller mina kollegors arbete och därför har jag 

tagit beslutet om att dessa frågor ska ignoreras” - Kim 
 

 

4.5 Hantering av konsekvenser på individnivå  

4.5.1 Hantering av ständig uppkoppling  

Samtliga respondenter uppger alla att deras arbete bidrar till ständig uppkoppling och att de 

många gånger tar med sig arbetet hem. Samtliga respondenter uppger att de känner sig stressade 

av att ständigt behöva vara uppkopplade. De uppger även att det inte finns några riktlinjer för 
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hantering av denna konsekvens. River, Kim, Jordan och Ariel uppger att de känner större ansvar 

än personerna i deras team. Detta beror för att de måste hålla sig uppdaterade om vad som 

förekommer på organisationens olika sociala medier. Ariel berättar att hen lägger ungefär två 

till fyra timmar varje dag av sin fritid för att hålla koll på sociala medier och besvara 

kommentarer.  
 

“Jag lägger ungefär två till fyra timmar varje dag utanför arbetet på att kolla våra sociala 

medier och svara på kommentarer. Gör jag inte det, så blir det extra mycket att göra dagen 

efter” - Ariel  

 
Kim berättar att de inte har några riktlinjer för hantering av denna konsekvens. Kim hade under 

en vecka stängt av notiserna på sin telefon när hen sluta arbetet, vilket ledde till enorma 

mängder av meddelande och inlägg på organisationens sociala medier. Personer började tillslut 

skriva meddelanden på organisationens LinkedIn konto vilket aldrig tidigare hade hänt. Kim 

berättar att hen var tvungen att sätta på notiserna igen för att inte missa något viktigt. 

 
“Jag testade att stänga av notiserna under en vecka, men då började våra konsumenter att 

skicka meddelanden på vår LinkedIn, och detta har aldrig hänt. Varje morgon som jag kom 

till arbetet väntade dubbelt arbete och jag kände att det var bäst att slå på notiserna igen.”   - 

Kim  

4.5.2 Hantering av offentlig kundtjänst  

Att använda sociala medier som ett sätt att marknadsföra organisationer handlar inte endast om 

att marknadsföring. Fem respondenter uppgav att de får hantera situationer som egentligen 

berör kundtjänst i sitt arbete. De förklarar att det kan handla om allt från att svara på privata 

meddelanden till offentliga inlägg som handlar om kundtjänst. Hantering av offentlig 

kundtjänst på sociala medier förklarar respondenterna inte ingår i deras arbete men att de ändå 

i vissa fall får hantera sådana situationer.  

  
För att hantera denna konsekvens berättar River att organisationen satt upp vissa typer av 

riktlinjer. I dessa riktlinjer ingår att försöka svara på dessa frågor så snabbt som möjligt för att 

skapa en så positiv upplevelse som möjligt. River berättar att det är viktigt att ge snabba svar 

på konsumenternas frågor. Andra riktlinjer River lyfter är att visa empati för sina kunder, dels 

för att visa förståelse för kunden, men också för att hjälpa kunden. Den tredje riktlinjer är att 

försöka göra det lilla extra för att kunden ska få ett så bra bemötande som möjligt. River uppger 

att även om dessa riktlinjer är bra för att hantera konsekvensen känner River sig frustrerad över 

att detta ingår i deras arbete.  
 

“Organisationen har satt upp riktlinjer som ska följas för att hantera kundtjänst på sociala 

medier, men de bör egentligen inte ingå i vårt arbete” - River  
 
Två av våra respondenter uppger att det enda sättet de hanterar denna konsekvens på är genom 

att totalt ignorera allt som har med kundtjänst att göra på sociala medier. Båda två säger att 

kundtjänst inte ingår i deras arbetsuppgifter och därför bör de heller inte hantera dessa.  
 

“Det ingår inte i mitt arbete att hantera ärenden som kundtjänst har så jag ignorerar allt som 

har med det att göra” - Alexis 
 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

5 Analys  
I detta kapitel kommer resultatet av empiri att analyseras för att sedan resultera i studiens 

slutsats. Innehållet är grundat i respondenternas upplevelser och berättelser kring hur 

organisationer hanterar konsekvenser som uppstår vid användning av sociala medier i 

marknadsföringssyfte. 

 

5.1 Konsekvenshantering på organisationsnivå 

5.1.1 Kritik och hot 

I samtliga intervjuer framkom det att sociala medier är ett enkelt sätt för kunder att uttrycka 

sina tankar och känslor, vilket många gånger leder till kritik och hot för organisationer. Ett 

uttryck som påvisar denna konsekvens på manager nivå, är att kunder skriver negativa 

kommentarer och meddelanden på organisationens sociala medier. Managern menar att 

kommentarer ofta leder till chattgrupper där kunderna tillsammans kritiserar och hotar 

organisationer. En annan manager berättar instämmer och berättar att kunder ofta uttrycker sina 

åsikter i form av hot och kritik. Kommentar handlar många gånger om att kritisera 

organisationens leveranstider och leveranser. Respondenterna tillägger att kritik och hot är 

vanligt förekommande på alla organisationers sociala medier. En annan manager påstår att hot 

och kritik inte är i den utsträckning att konsekvensen behöver hanteras.  
  
Ur ett arbetarperspektiv framkommer det att kritik och hot den största konsekvens som anställda 

behöver hantera. Vilket uttrycker sig i att cirka 40% av arbetet går till att besvara kommentarer 

som är kritiska och hotfulla. En anställd berättar att de många gånger är ett helt team som arbetar 

tillsammans för att formulera svar på kommentarer som är kritiska och hotfulla. Det framgår 

också att kritik och hot ökar när arbetstagare besvarar kommentarer och meddelanden. 
Intervjuerna påvisar att konsekvensen skiljer sig åt mellan organisationer. Hot och kritik i 

nätbutiker handlar om missnöje kring leveranser, medan hot och kritik i föreningar är riktade 

mot personer som arbetar i föreningen eller föreningsmedlemmar. I försäkringsbolag är kritik 

och hot främst riktade mot organisationen och inte mot arbetstagarna. Det framkommer i 

följande intervjuer att det finns skillnad i hur arbetstagare och managers upplever konsekvensen 

kritik och hot. En manager berättar att kritik och hot mot försäkringsbolaget inte är i den 

utsträckning att kommentarer ofta behöver raderas. Arbetstagare upplever att de ofta behöver 

vända sig till managers för konsekvenshantering.  Två arbetstagare berättar att de många gånger 

har vänt sig till organisationens manager för rådgivning. Alla fyra managers berättar att de 

känner sig osäkra för hur konsekvensen kritik och hot ska hanteras. Det framkommer också i 

följande intervjuer att managers inte förstår hur stort inflytande konsekvensen har på 

arbetstagarnas arbete och välbefinnande. I samtliga intervjuer framkommer det att 

organisationer inte har tagit fram eller innehåller någon typ av förklaringar eller riktlinjer för 

konsekvenshantering av kritik och hot.  
 

5.1.2 Nättroll  

I följande intervjuer framkommer det att nättroll på sociala medier drastiskt ökat och satt 

organisationer i svårhanterliga situationer. En manager på en förening uttrycker sig på följande 

sätt: “Det var ett nättroll som hade tagit kontakt med en av våra konkurrenter och spridit falsk 

information om en av medlemmarna. Detta nappa våra konkurrenter på och använde det mot 

oss. Vi fick ta emot allt från kritik, hat och dödshot. Det pågick i flera månader och vi kunde 

inte göra något år det. Vad vi än gjorde, kunde vi inte stoppa det” Detta uttryck påvisar vilka 

effekter nättroll kan ha för organisationer. Två arbetstagare instämmer och berättar om liknande 

situationer som fått stor spridning på sociala medier på grund av nättroll. En arbetstagare 

berättar att nättroll många gånger skriver påhittade inlägg och kommentarer på organisationens 

sociala medier. En manager berättar att ett nättroll som hade skrivit påhittade kommentarer som 
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därefter fått snabb spridning.  Organisationen kunde inte hantera situationen utan fick vänta tills 

händelsen lugnat ner sig. Det framkommer i intervjuerna att inlägg som nättroll skriver många 

gånger får snabb spridning vilket gör att konsekvensen blir svårhanterlig.  
  
En manager berättar att deras förening inte har några riktlinjer eller förslag som kan vara till 

hjälp när denna konsekvens uppstår. Dock tror managern att det är viktigt att inte låta sig 

provoceras eller gå in i konflikten. En annan manager instämmer och berättar om en situation 

som resulterade i ett viktigt personalmöte. Organisationen hade inte tagit fram några riktlinjer 

eller förslag för hur nättrollen kunde hanteras, detta resulterade i att alla arbetstagare hanterade 

konsekvensen olika. Dock berättar managern att mötet inte bidrog till bättre 

konsekvenshantering. Arbetstagare berättar att det hade varit bra om det fanns riktlinjer eller 

förslag att följa för att konsekvenshantering av nättroll. Vilket uttrycker sig i två intervjuer med 

arbetstagare “det hade varit bra om att det fanns någon typ av riktlinjer som var till hjälp för 

att bemöta nättroll”, samt “Jag önska det fanns tydliga riktlinjer som organisationen var 

överens om för att hantera nättroll”. En manager uttrycker sin oro i konsekvenshantering av 

nättroll, och vikten av att inte blanda ihop en persons åsikter som skiljer sig åt från majoritetens 

upplevelser från ett proaktivt nättroll. Det framgår i denna konsekvens att de två nivåerna 

hanterar konsekvensen genom att ignorera inlägg även om de är provocerande. Dock uppger 

alla respondenter, oavsett om de är arbetstagare eller managers, att de hade varit bra om det 

fanns riktlinjer eller förslag för hantering av nättroll.  

5.1.3 Snabb spridning  

I följande intervjuer framkommer det att spridning av kommentarer och inlägg går oerhört 

snabbt och kan sätta organisationers rykte i fara. En manager förklarar att ett vanligt inlägg som 

exempelvis en fråga eller en åsikt, kan få så stor spridning att allt fler kunder kommenterar och 

sprider inlägget. Vilket sedan kan resultera i att organisationens andra sociala medier blir 

berörda. En nätbutik manager berättar om en händelse där både organisationens hållbarhetschef 

och juristcoach kontaktas för att formulera ett svar till sina kunder. Detta gjordes för att försöka 

motverka spridning som kunde resultera i att organisationens rykte sattes i fara. En annan 

manager instämmer med att spridningen på sociala medier går oerhört snabbt, och att 

spridningen många gånger leder till att kommentarer och inlägg sprids till organisationens olika 

sociala medier. En arbetstagare berättar att tydliga förklaringar eller riktlinjer på 

konsekvenshantering av snabb spridning hade underlättat i hens arbete. Även andra arbetstagare 

instämmer och menar på att denna konsekvens är svårhanterlig. Det framkommer dessutom att 

arbetstagare inte upplever stöd av sina managers för hantering av snabb spridning på sociala 

medier. Detta tar sig i uttryck i att arbetstagare flera gånger gått till sin manager för vägledning 

utan någon framgång. En arbetstagare berättar att kollegorna som hen arbetar tillsammans med 

tagit fram två punkter för att hantera snabb spridning på sociala medier. Arbetstagaren tillägger 

dock att dessa punkter är för enkla och att föreningen hade behövt utveckla bättre och tydligare 

riktlinjer för hantering av denna konsekvens. Det framkommer att arbetstagare inte upplever 

stöd av sina managers för hantering av denna konsekvens.  

 

5.2 Konsekvenshantering på individnivå  

5.2.1 Ständig uppkoppling  

Samtliga respondenter uppger att deras arbete bidrar till de ständigt är uppkopplade och att 

arbetet många gånger följer med hem. I intervjuerna framkommer det att ständig uppkoppling 

innebär att managers och arbetstagare är uppkopplade utöver sitt arbete. En manager berättar 

att det är svårt att släppa arbetet när hen kommer hem, vilket beror på att sociala medier är 

öppna dygnet runt. Det framkommer i en intervju med en manager att Sociala medier är som 

mest aktiva under helger och kvällar. Vilket leder till att managers oftare kollar sociala medier 
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på sin lediga tid. Vidare berättar respondenterna att det är svårt att koppla av från sitt arbete 

eftersom det är så mycket som händer när de är lediga. Respondenterna uppger att de känner 

sig stressade och oroliga av ständig uppkoppling. Vilket uttryckte sig i att respondenterna ofta 

lägger mellan två till fyra timmar på sin lediga tid för att kolla organisationens sociala medier. 

En respondent berättar om en lördagskväll som hen upplevde som stressig. “Nätbutikens e-

handel och kundservice hade lagt ner, och kunderna informerade detta genom sociala medier. 

Jag fick ringa till IT-avdelningen på min lediga tid för att lösa problemet.” Respondenten 

förklarar att sådana situationer gör att hen känner sig stressad. Andra respondenter instämmer 

och berättar att de också känner sig stressade och oroliga över att ständigt behöva vara 

uppkopplade på sin fritid. I följande intervjuer framkommer det att information från kunder 

oftast sker genom sociala medier. Både arbetstagare och managers uppger att de känner sig 

stressade och oroliga kring av denna konsekvens. I följande intervjuer framkommer det att 

respondenterna upplever stress och oro oavsett om de arbetar som manager eller arbetstagare. 

Det framkommer dock att managers känner mer ansvar än arbetstagare. Vilket tar sig i uttryck 

av rädslan att arbetstagare inte får de stöd som de behöver av sin manager. I Intervjuerna 

framkommer det att både managers och arbetstagare önskar att de kunde vara lediga på sin 

fritid. Vilket stödjer sig i en managers uttryck. “Jag hoppas på att nätbutiken på något sätt 

hittar en lösning till hur hanteringen ska ske, så både jag och arbetstagarna kan vara helt fria 

på vår lediga tid”. 
 

5.2.2 Offentlig kundtjänst  

Det framgår att respondenterna får hantera offentliga kundtjänst ärenden i sitt arbete, även om 

denna arbetsuppgift inte ingår i deras arbete. Samtliga respondenter förklarar att det kan handla 

om att besvara allt från privata meddelande till offentliga inlägg som egentligen inte berör deras 

arbete. Det framgår att managers tycker att det är märkligt att konsumenter vänder sig till 

organisationen genom offentlig kundtjänst. Detta uttrycker sig i två managers uttal “Det är 

märkligt att konsumenter väljer att vända sig till sociala medier när det gäller personliga 

ärenden “, en annan manager nämner “Det är märkligt att konsumenter väljer att skriva 

offentliga inlägg”. Intervjuerna visar att arbetstagare får hantera situationer som egentligen 

berör kundtjänst i sitt arbete. De förklarar att det kan handla om allt från att svara på privata 

meddelanden till offentliga inlägg. Två respondenter berättar däremot att det enda sättet de 

hanterar denna konsekvens på är genom att totalt ignorera allt som har med kundtjänst att göra. 

Båda två säger att kundtjänst inte ingår i deras arbetsuppgifter och därför bör de inte hantera 

dessa. En arbetstagare uppger att hen aldrig behövt hantera denna konsekvens eftersom hen fått 

i uppdrag av sin manager att ignorera allt som har med kundtjänst att göra för att behålla sina 

konsumenter. En annan arbetstagare instämmer och förklarar att det enda sättet de hanterar 

denna konsekvens är genom att totalt ignorera dem. Däremot uppger alla att de dagligen stöter 

på offentliga inlägg som beror kundtjänst.  
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6 Diskussion 
Vi diskuterar vårt analyserade resultat med litteraturen för att ge djupare förståelse för hur 

konsekvenser hanteras när sociala medier används som ett verktyg i marknadsföringssyfte. 
 
I analysen framkommer det att sociala medier är ett enkelt sätt för konsumenter att uttrycka sina 

tankar och känslor, vilket många gånger leder till kritik och hot för organisationer. 

Användningen av sociala medier som digital marknadsföringskanal leder många gånger till att 

organisationer hamnar i situationer som är svårhanterliga, då de inte vet hur de ska hantera 

konsekvenser som uppstår (Akram & Kuman, 2017). Kaplan och Haenlein (2010) menar att 

det är svårare att hantera konsekvenser om det upprepas flera gånger. I analysen framkommer 

det att hot och kritik är en återkommande konsekvens som både managers och arbetstagare 

behöver hantera.  
  
Arbetstagare förklarar att offentliga kommentarer oftast skapar chattgrupper där kunder 

tillsammans kritiserar och hotar organisationen. Detta i sin tur leder till att organisationer 

behöver lägga ner mycket för hantering av denna konsekvens. Följande arbetstagare tillägger 

att offentlig kritik och hot är en av de största konsekvenserna i deras arbete. Detta uttrycker sig 

i att cirka 40% av deras arbete går åt att besvara kommentarer som är kritiska och hotfulla. 

Vidare leder det till att organisationer ständigt behöver vara uppkopplade för att exempelvis 

inte riskera att organisationens bild eller rykte sprids (Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014). Det 

framgår också i analysen att även om arbetstagare försöker svara på kommentarer och 

meddelanden ökar oftast kritiken och hoten. En förklaring till att många konsekvenser uppstår 

menar Akram och Kuman (2017) vara då organisationer många gånger fokuserar på fel punkter 

vid utveckling av sociala mediestrategier (Akram & Kuman, 2017). I analysen framgår det att 

arbetstagare varit tvungna att kontakta sin manager för att hantera konsekvenser, Managers 

berättar att de känner sig osäkra på hur denna konsekvens ska hanteras. Det framgår även i 

analysen att managers inte förstår hur mycket denna konsekvens påverkar arbetstagare. En 

orsak till denna oförmåga bland managers är brist på förståelse för vad sociala medier innebär 

och vilka former de kan ta (Kaplan & Haenlein, 2010). I analysen framkommer det även att 

organisationer inte tagit fram eller innehåller någon typ av riktlinjer eller förklaringar till hur 

denna konsekvens kan hanteras. Kaplan och Hanelein (2010) menar att det är en av yttersta vikt 

att utveckla riktlinjer eller förslag för hur konsekvenser kan hanteras vid användning av sociala 

medier i digital marknadsföring. Sociala mediestrategier behöver innehålla specifika mål, 

målgrupper och resurser för att lyckas med organisationens digitala marknadsföring (Dutta, 

2010). Analysen visar att organisationer inte tagit fram eller innehåller någon typ av riktlinjer 

eller förklaringar till hur denna konsekvens ska hanteras. 
  
Däremot framgår det i analysen att både managers och arbetstagare inte kan hantera denna 

konsekvens, men att det går att hantera när situationen har lugnat ner sig. Kaplan och Hanelein 

(2010) menar att användandet av sociala medier ger organisationen en övergripande bild och 

djupare förståelse för deras målgrupp vilket sedan kan användas för att snabbt och effektivt lösa 

problem. Sociala medier möjliggör även bevakning av konsumenter, vilket i sin tur ger 

organisationer mer information om hur konsumenter tänker och känner för organisationen. 

Vidare leder detta till större insikt och därmed till en mer lyckad digital marknadsföring genom 

att använda sociala medier (Kaplan & Hanelein, 2010).  
  
I analysen framgår det att nättroll skriver provocerande inlägg som många gånger får snabb 

spridning och leder sedan till att konsekvensen blir svårhanterlig. Pfeffer, Zorbach och Carley 

(2014) skriver att spridning på sociala medier är snabbare än någonsin. De hävdar även att det 

kan resultera till att exempelvis en kommentar leder till uppmärksamhet av många användare. 
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I analysens resultat framkommer det att nättroll skapar provocerande diskussioner som fått stor 

spridning på sociala medier. Respondenterna förklarar även att nättrollen alltid försöker hitta 

fel som organisationen har gjort, sedan uppmärksammar det och lyfter det.  Pfeffer, Zorbach 

och Carley (2014) skriver att sociala medier är en öppen plattform och ger konsumenter 

möjligheten till att dela med sig av sina åsikter som kan påverka organisationen negativt. Detta 

eftersom konsumenterna kan agera som nättroll och försöka sprida falska nyheter eller 

omdöme. Respondenter hävdar att de inte har riktlinjer som kan vara till hjälp när denna 

konsekvens uppstår. Analysens resultat visar därför att denna konsekvensen är svårhanterlig 

hos organisationerna. Kaplan och Hanelein (2010) skriver att det är nödvändigt för 

organisationer att ta fram riktlinjer för hur konsekvenser ska hanteras vid implementationen av 

sociala medier i digital marknadsföring.    
  
Spridningen på sociala medier går oerhört snabbt och kan resultera i att exempelvis en 

kommentar följaktligen leder till stor spridning och sätter organisationens rykte i fara. De 

förklarar att inlägg som fått stor spridning börjat som helt vanliga inlägg, som exempelvis om 

en fråga eller en åsikt. Därefter har inlägget fått så stor spridning att fler anhängare börjat 

kommentera. I kommentarsfältet på sociala medier skapas ett konstant kommunikationsflöde 

där nästa del av kommentaren förskjuter den tidigare (Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014). 

Analysen visar även att det inte endast är spridning av kommentarer som sker snabbt utan även 

att ett inlägg får så stor uppmärksamhet och sprider sig till organisationens andra sociala 

medieplattformar. Spridning på sociala medier är snabbare än någonsin och kan resultera till att 

exempelvis en kommentar följaktligen leder till uppmärksamhet av många användare (Pfeffer, 

Zorbach & Carley, 2014). Då sociala medier är en öppen plattform får konsumenter möjlighet 

till att dela med sig av sina åsikter genom exempelvis kommentarsfältet, vilket kan påverka 

åsikter från andra konsumenter som är kopplade till organisationen (Pfeffer, Zorbach & Carley, 

2014). I analysen framkommer det att arbetstagare inte upplever stöd av sina managers för att 

hantera denna konsekvens. Detta tog sig i uttryck i att respondenterna förklarar att de flera 

gånger har vänt sig till sin manager för att få hjälp utan någon större framgång.  
  
Vidare är det en arbetstagare som berättar att föreningen tillsammans tagit fram två punkter för 

att på bästa sätt hantera spridningen på sociala medier. Däremot tycker respondenten att dessa 

punkter är alldeles för enkla och att föreningen hade behövt jobba på att utveckla bättre och 

tydligare riktlinjer för att hantera denna konsekvens. Intervjuerna visar att arbetstagare inte 

upplever stöd av sina managers för att hantera denna konsekvens.  
  
Analyserade resultatet visar på att respondenternas arbete bidrar till att de ständigt är 

uppkopplade och att arbetet följer med efter arbetstiden. Detta är på grund av att arbetstagare 

som arbetar med den digitala marknadsföringen på sociala medier oftast får ta hand om 

kundtjänst ärende. Fusy och Fenny (2016) skriver att arbetstagare som arbetar med digital 

marknadsföring oftast tar emot en del av kundtjänstarbetet. I analysen framgår det att denna 

konsekvensen är svår att hantera och skapar oror och stress både hos ledningen och arbetstagare. 

Skillnaden däremot är att ledningen känner större ansvar än arbetstagarna eftersom de är oroliga 

att arbetstagarna inte får det stödet de behöver eller hantera vissa situationer slarvigt. Detta för 

att det handlar om att arbeta utanför arbetstiden. Man kan koppla det till Fusy och Fenny (2016) 

som skriver att arbetstagare ständigt behöver vara uppkopplade på sociala medier vilket innebär 

att arbetet följer med även efter arbetstider. Fusy och Fenny (2016) skriver även att det är en 

konsekvens som är skadlig för ledningen och arbetstagaren eftersom ständig uppkoppling kan 

skapa frustration och stressmoment. I analysen framkom det även att arbetstagare känner oro 

över att ständigt behöva vara uppkopplad för att inte missa viktig information. Cox, Martinez 
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och Quinlan, 2008 skriver att denna oro beror främst på att individerna inte har lika mycket tid 

att hålla koll på vad som sker på de olika sociala mediekanalerna som organisationen använder.  
  
I analysen framgår det respondenter får hantera offentliga kundtjänst ärenden i sitt arbete, även 

om denna arbetsuppgiften inte ingår i deras arbete. Samtliga respondenter förklarar att det kan 

handla om att besvara allt från privata meddelande till offentliga inlägg som egentligen inte 

berör deras arbete för att behålla sina kunder och medlemmar. Kim och Ko (2012) menar att 

detta kan bero på att kunder inte längre handlar utifrån hur produkter och tjänster framställs 

utan snarare utifrån emotionella fördelar som en organisation tillför (Kim & Ko, 2012). Det 

finns en stark koppling mellan individens självbild och organisationens identitet (Kim & Ko, 

2012). Studier som gjorts inom området visar att det är viktigare för organisationer att vara 

omtyckta av konsumenter än att organisationen satsar på en tydlig digital marknadsföring 

(Kietzmann et al., 2012). Detta kan vara en anledning till att managers säger åt sina arbetstagare 

att hantera offentlig kundtjänst. Akram och Kuman (2017) menar att organisationer som 

använder sociala medier som ett verktyg i digitalt marknadsföringssyfte inte endast arbetar med 

att effektivt marknadsföra produkter och tjänster som säljer utan även arbetar med att skapa 

associationer till organisationen. Där associationerna ska skilja sig från konkurrerande 

organisationer och ju fler associationer som är kopplade till organisationen desto större 

sannolikhet är det för bättre marknadsföring (Akram & Kuman, 2017). En annan viktig aspekt 

som framkommer i analysen är att vissa arbetstagare har fått i uppdrag av sin manager att 

ignorera allt som har med kundtjänst att göra för att det egentligen inte ingår i deras arbete.  
 

6.1 Samhälleliga och etiska aspekter  
Genom att använda sociala medier som marknadsföringskanal får organisationen en ökad 

mängd data om sina kunder i realtid. Vilket sedan hjälper organisationen att öka sin verksamhet 

genom att utföra smartare affärsbeslut (Brooks, 2015). Många sociala medier erbjuder analyser 

som ger demografisk information om sina användare. Utifrån ett etiskt perspektiv kan detta ha 

både negativa och positiva effekter. Det positiva är att det kan hjälpa organisationer att 

skräddarsy sina strategier och förbättra kommunikation och interaktion med sin publik och 

målgrupp. Den negativa effekten är att organisationer exempelvis kan lagra känslig information 

om användarna utan deras samtycke. Dock kan användare välja att inte dela sin information. 

Idag har sociala medier blivit en samhällstrend där allt fler människor väljer att interagera med 

sociala medier (Treem & Leonardi, 2013), vilket innebär nya och spännande sätt för användare 

att få realtids kunskap om vad som sker i samhället. För organisationer som finns på sociala 

medier är det därför viktigt att förstå hur konsumenter tänker och agerar för att få större 

förståelse för sin målgrupp (Kaplan & Hanelein, 2010).  
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7 Slutsatser  
Syftet med studien var att generera djupare förståelse för hur organisationer kan hantera 

konsekvenser som uppstår med att använda sociala medier som ett verktyg för digital 

marknadsföring. Studiens frågeställning var: Hur har digitalisering av marknadsföring 

påverkat organisationers ledning och arbetstagare? Efter diskussion och analys av 

intervjuernas resultat framkommer det att organisationer är i stort behov av förslag på riktlinjer 

eller förklaringar för hur konsekvenser kan hanteras både på organisationsnivå och individnivå. 

Analys och diskussion resulterade i följande slutsatser:  
  
På organisationsnivå identifierades tre konsekvenser. kritik och hot, nättroll och snabb 

spridning. Ur ett arbetarperspektiv är kritik och hot den största konsekvensen som arbetstagare 

behöver hantera i sitt arbete. Hanteringen av denna konsekvens sker genom att besvara den 

kritik och hot som organisationen får. Det framgår också att managers inte förstår hur stort 

inflytande denna konsekvens har på arbetstagarnas arbete. Organisationerna har inte tagit fram 

eller innehåller någon typ av riktlinjer eller förklaringar för hur denna konsekvens kan hanteras. 

Den andra konsekvensen som framkommer är nättroll som skapar provocerande diskussioner 

och inlägg. Denna konsekvens kan många gånger sätta organisationers rykte i fara då de ofta 

leder till snabb spridning. Arbetstagare upplever svårigheter med att hantera denna konsekvens 

då de inte har några riktlinjer eller förslag att följa. Managers uppger oro då det är svårt att 

urskilja ett nättroll från ett vanligt inlägg. Både managers och arbetstagare förklarar att de 

önskade att det fanns något sätt att hantera denna konsekvens på.  Snabb spridning var också 

en konsekvens som framkom på organisationsnivå, och innebär att spridning på sociala medier 

går oerhört snabbt och kan resultera i att exempelvis en kommentar följaktligen leder till stor 

spridning och sätter organisationens rykte i fara. Arbetstagare upplever inte stöd av sina 

managers för att hantering av denna konsekvens. Detta tog sig i uttryck i att respondenterna 

förklarar att de flera gånger gått till sin manager för att få hjälp utan någon större framgång.  
  
På individnivå identifierades två konsekvenser. Ständig uppkoppling och offentlig kundtjänst. 

Ständig uppkoppling leder till att både arbetstagare och managers känner sig stressade och 

frustrerade. Det framkommer dock att managers känner ett större ansvar än arbetstagare då de 

berättar att de är rädda att arbetstagarna inte får de stöd som de behöver. Intervjuerna visar 

också att managers och arbetstagare är uppkopplade på sin lediga tid. Arbetstagare uppger att 

de känner sig stressade och oroliga av att ständigt vara uppkopplade på sociala medier. 

Arbetstagare lägger upp till fyra timmar på sin fritid för att hålla koll på organisationens sociala 

medier. Den andra konsekvensen som identifierades på individnivå är offentlig kundtjänst. 

Offentlig kundtjänst innebär att arbetstagare får hantera offentliga kundtjänstärenden i sitt 

arbete även om det inte ingår i deras arbetsuppgift. Arbetstagare hanterar denna konsekvens 

genom att ignorera kommentarerna och inläggen eller genom att besvara dem. Arbetstagare 

som besvarar kommentarer och inlägg som berör kundtjänst har fått i uppdrag av sin manager 

att inkludera detta i sitt arbete. 
  
Sammanfattningsvis pekar ovanstående slutsatser på att det finns svårigheter med 

konsekvenshantering inom organisationer.  Efter att analyserat och diskuterat studiens resultat 

bekräftar och förstärker kunskapen som presenteras i litteraturavsnittet. Studiens teoretiska 

bidrag är djupare förståelse för konsekvenshantering.  Studiens praktiska bidrag riktar sig 

främst till organisationer som vill utforma sociala mediestrategier för bättre 

konsekvenshantering.  
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Genom dessa slutsatser kommer vi att ge förslag för hur organisationer kan hantera 

konsekvenser som uppstår med att använda sociala medier som ett verktyg för digital 

marknadsföring:  
  

1.     Skapa sociala mediestrategier som innehåller konsekvenshantering  
Ta fram sociala mediestrategier som innehåller insikt och kunskap för konsekvenshantering på 

både organisations och individnivå. Det är viktigt att ledningen känner till konsekvenserna och 

därefter skapar insikt och kunskap för konsekvenshantering.  
  

2.     Skräddarsydda sociala mediestrategier efter konsekvens  
Det är viktigt att organisationen får insikt och kunskap om konsekvenserna för att sedan på 

bästa sätt skräddarsy sociala mediestrategierna efter konsekvenserna som finns inom 

organisationen.  
  

 3.   Utvärderade sociala mediestrategier 
Sociala medier är under ständig utveckling och därför är det viktigt att utvärdera strategier som 

tas fram. Detta för att säkerställa att strategierna fortfarande är lämpliga eller om de bör 

utvecklas. 
 

7.1 Vidare forskning  
För att ytterligare komma ett steg närmare konsekvenshantering och sociala medier, kan ett tips 

vara att forska vidare på konceptet och förebygga riskerna som finns med att använda sociala 

mediers i marknadsföringssyfte.  I takt med teknikens utveckling kan det vara betydelsefullt att 

genomföra en liknande studie med samma syfte längre fram i tiden, detta för att ligga i framkant 

av utvecklingen kring sociala medier och konsekvenshantering.  
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Bilaga 1 

 
 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 
Intervjufrågor arbetstagare 
Inledande frågor:  
 

1. Vilken roll / arbetsuppgifter har du i organisationen? 

2. Hur länge har du arbetat inom detta område?  

3. Arbetar du ensam eller är du en del av en grupp?  

4. Vilka sociala medier använder ni er av i dagsläget?  

5. Vilka sociala medier finns organisationen på?  

  
Konsekvenser:  

1. Vilka negativa konsekvenser finns med att använda sociala medier som ett verktyg i 

ditt arbete?  

2. Vilka positiva konsekvenser finns med att använda sociala medier som ett verktyg i 

ditt arbete? 

3. Hur hanteras dessa konsekvenser?  

 
Strategi:  

1. Arbetar ni utifrån någon specifik social mediastrategi? 

2. Vad är syftet med strategin? 

3. Var du med och tog fram denna strategi? Eller vem tog fram den? 

4. Är det en kortsiktig eller långsiktig strategi? - Om avsaknad av strategi, varför? 

5. Hur viktigt är det för företaget/organisationen att utveckla en omfattande och effektiv 

social medie strategi tycker du? Vilka primära mål ska de se för att uppnå? 

6. Vilka bestämmelser måste företagen/organisationen överväga och inkludera i sin 

sociala medier strategi? 

7. Konsekvenshantering är en viktig aspekt vid hanteringen av eventuella negativa utfall 

från sociala medier. Vilka åtgärder tycker du bör företagen/organisationen vidta för att 

minimera skador på deras rykte?  

 
Hantering av negativa konsekvenser 

1. Har du något exempel på en händelse (eller fler) där du behövt hantera en negativ 

konsekvens? Eller en risk?  

2. Finns det riktlinjer eller policys för att hantera sådana situationer?  

3. Följer du några riktlinjer eller policys för att hantera sådana situationer?  

4. Fick du någon hjälp av ansvariga i organisationen för att hantera denna problematik? 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 
 

Intervjufrågor managers  

Inledande frågor: 

1. Vilken roll /arbetsuppgifter har du i organisationen? 

2. Hur länge har du jobbat med det? 

3. Hur ser du på att inkludera sociala medier i organisationen? Och även i 

marknadsföringssyfte?  

4. Har sociala medier förändrat arbetet i organisationen? Och så fall hur? 

5. Vilka förväntningar har du genom ert deltagande på sociala medier? 

6. Använder ni sociala medier i marknadsföringssyfte? Hur?  

7. Tycker du att det finns risker med att använda sociala medier i marknadsföringssyfte? 

Vilka?  

 
Strategi:  

1. Arbetar ni utifrån någon specifik social mediastrategi? 

2. Vad är syftet med er strategi? 

3. Har ni olika strategier/riktlinjer till olika situationer eller olika område?  

4. Hur viktigt är det för företaget/organisationen att utveckla en omfattande och effektiv 

social medie strategi? Vilka primära mål ska de se för att uppnå? 

5. Hur mäter ni om dessa strategier funkar för just er verksamhet/organisation?  

6. Var du med och tog fram denna strategi? Eller vem tog fram den? 

7. Är det en kortsiktig eller långsiktig strategi? - Om avsaknad av strategi, varför? 

8. Har ni strategier för riskhantering?  

9. Vilka frågor bör företaget/organisationen överväga att utveckla strategier för att 

övervaka och reagera på online-diskussioner i samband med 

företaget/organisationen eller varumärken? 

 
Konsekvenser:  

1. Med tanke på nuvarande trender kan du ge en översikt över konsekvenserna för 

företag/organisation som är associerade med den ökande användningen av sociala 

medier? 

2. Vilka negativa konsekvenser finns med att använda sociala medier i organisationen i 

marknadsföring syftet? 

3. Har du något exempel på en händelse (eller fler) där organisationen behövt hantera en 

negativ konsekvens? Eller en risk?  Och hur gick det till?  

4. Vilka positiva konsekvenser finns med att använda sociala medier? 

5. Vilket råd skulle du ge ifall en anställd hamnar i en negativ konsekvens i sitt arbete?  

6. Vilka åtgärder kan organisation vidta för att hålla sig inför det förändrade sociala 

medielandskapet, både från en konsekvens och krishantering?  
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