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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter och företag, som delat med sig av 

tillvägagångssätt, upplevelser och information. Utan er hade uppsatsen inte varit 

genomförbar.  

Vi vill även tacka våra handledare Michel Thomsen och Maria Åkesson för 

inspiration, engagemang och vägledning genom hela processen.  

Ett stort tack går även till våra opponenter och andra studenter som bidragit med 

kloka åsikter och insikter.  

Slutligen vill vi tacka andra inblandande för synpunkter och råd.  

Halmstad, maj 2013 
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Sammanfattning 

Social medias användningsområde har under de senaste åren ökat. Från att till en 

början användas av privatpersoner till att nu även vara en del av flertalet företag. 

Tekniken kan skapa nya tillfällen att synas, skapa kundrelationer samt 

kommunikationsmöjligheter. Det finns olika syften med att använda social media 

men värdet kommer inte från plattformen i sig utan från hur den används.  För att 

ett företag ska använda social media kan det finnas anledning att acceptera och vara 

medvetna om att kritik riktat till företaget offentliggörs. Forskning pekar på att 

företag förväntas bemöta åsikter, uppfattningar och upplevelser från konsumenter. 

Dock saknas tydlig vetskap om hur eller på vilket sätt. Vi har genom en kvalitativ 

studie, intervjuat representanter från olika företag gällande deras sätt att bedriva 

kritikhantering på social media. Studien resulterade i tre övergripande teman med 

underliggande exempel som beskriver hur företag hanterar kritik på social media.  

Nyckelord: social media, kritik, kritikhantering, konsument, användargenererat 

innehåll 

 

Abstract 

The use of social media has increased in recent years. Individuals used it first, and 

now it has become a part of multiple companies. Technology can create new 

opportunities for companies to show them self publicly, create customer relations as 

well as communication opportunities. The purposes of using social media are 

various, but the value it brings is not from the platform itself, but from the ways it is 

being used. In order for a company to use social media, there may be reason to 

accept and be aware of that criticism addressed to the company will be public. 

Research indicates that companies are expected to respond to opinions, perceptions 

and experiences from customers. However, clear knowledge of how or in what way 

is missing. We have through a qualitative study, interviewed representatives from 

various companies regarding their way of conducting criticism management on 

social media. The study resulted in three overarching themes with underlying 

examples illustrating how companies manage criticism on social media. 

 

Keywords: social media, criticism, criticism management, consumer, user-generated 

content 
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1 Inledning 

I alla tider har människor haft konversationer, delat erfarenheter och upplyst 

varandra. Med hjälp av social media har förutsättningarna förändrats och 

människor har funnit nya sätt att kommunicera (Carlsson, 2009). Social media kan 

definieras på olika sätt och beskrivs bland annat som ett antal Internetbaserade 

applikationer av ideologiska och teknologiska grunder. Tekniken möjliggör ett 

utbyte och skapande av användargenererat innehåll, snabb spridning och en plats 

för deltagande och öppen dialog (Aula, 2010; Kaplan & Haenlein, 2009). 

Användargenererat innehåll kan beskrivas som de olika former av allmänt 

tillgängligt medieinnehåll som skapats av människor som använder sig av social 

media (Kaplan & Haenlein, 2009). 

 

Social media har skapat utmaningar och möjligheter för såväl individer och företag 

som för samhället i stort. Vi kommer i denna uppsats att fokusera på företags 

användande av social media ur ett kritikhanteringsperspektiv. Kritik kan vara 

positiv, negativ eller konstruktiv. Att ge kritik till någon innebär att ge en 

bedömning av ett fenomen [1]. Det kan exempelvis vara ett företag, en produkt, en 

tjänst eller en prestation. I uppsatsen har vi valt att fokusera på hur företag hanterar 

de situationer där konsumenter publicerar positiv eller negativ kritik riktat till dem 

på social media.   

Sjuttio procent av alla världens företag är aktiva i någon form av social interaktion 

på Internet (Turban, King, Lee, Liang & Turban, 2012). Social media möjliggör att 

företag kan kommunicera direkt med konsumenter i realtid till en låg kostnad och 

på ett effektivt tillvägagångssätt. Tekniken ställer krav på företags agerande och 

kommunikation samtidigt som den kan skapa nya tillfällen att synas, kundrelationer 

och kommunikationsmöjligheter (Culnan, McHugh & Zubillaga, 2010; Onyechi & 

Abeysinghe 2009; Carlsson, 2009). Det är gratis att skapa en Facebooksida, ett 

Twitterkonto och en blogg. För att nå framgång krävs dock tid, engagemang, 

medvetenhet och aktivitet (Culnan, McHugh & Zubillaga, 2010). Det är av intresse 

för alla typer av företag och de potentiella vinsterna som kan genereras är höga 

(Kaplan & Haenlein, 2009). Det finns olika syften med att använda social media och 

värdet kommer inte från plattformen i sig utan från hur de används (Culnan, 

McHugh & Zubillaga, 2010). Social media kan enligt Carlsson (2009) med fördel 

användas som ett komplement till redan existerande kommunikationskanaler. 

Tekniken kan användas för långsiktiga relationer och varumärkesutveckling istället 

för ett tillfälligt kampanjverktyg (Carlsson, 2009).  
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Det finns brist på forskning som undersöker effekten av social media på mottagare i 

kritiska situationer (Schultz, Utz & Göritz, 2011). Företag tenderar att nonchalera 

riskhanteringsstrategier även om de är medvetna om riskerna (Aula, 2010). 

Eftersom konsumenter som varit med om dåliga upplevelser med ett företag 

omedelbart tenderar att sluta göra affärer med företaget i fråga kan fenomenet vara 

väsentligt att undersöka (Dougherty & Murthy, 2009). Forskning pekar på att 

företag kan dra nytta av att bemöta åsikter, uppfattningar och upplevelser från 

konsumenter på social media men det tydliggörs inte hur eller på vilket sätt 

(Karakaya & Barnes, 2010; Aula, 2010; Culnan, McHugh & Zubillaga, 2010).  

Baserat på identifierade kunskapsluckor inom området har vi formulerat följande 

frågeställning:  

Hur hanterar företag kritik på social media?  

Syftet med uppsatsen är att:  

 Redogöra för vilka utmaningar och möjligheter konsumenters kritik på social 

media kan innebära för företag.  

 Undersöka och sammanställa hur företag använder Facebook och Twitter för 

att hantera kritik från konsumenter. 
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2 Relaterad litteratur 

Social media kan delas in i olika kategorier (Kaplan & Haenlein, 2009). Ur ett 

organisationsperspektiv är det Facebook, MySpace, LinkedIn och Twitter som är av 

mest intresse att vara aktiv på (Aula, 2010). De tre förstnämnda är exempel på 

sociala nätverk och det sistnämnda klassas som en typ av mikroblogg. Vi har valt att 

titta närmare på dessa två typer och nedan följer en beskrivning av dem:  

 

2.1 Sociala nätverk 

Ett socialt nätverk, eller Social Network Site (SNS), är ett verktyg som erbjuder 

människor att skapa en personlig profil, interagera med andra användare samt dela 

information och skapa gemenskap (Kaplan & Haenlein, 2009; Al Falahi, Atif & 

Elnaffar, 2010). Den personliga profilen kan innefatta olika typer av 

informationsinnehåll som bland annat personlig information, bilder och video. 

Sociala nätverkssidor möjliggör skapandet av kontakter som i annat fall hade varit 

svåra eller rent av omöjliga (Boyd & Ellison, 2008). En unik egenskap med sociala 

nätverkssidor är att människan är i centrum och sociala interaktioner mellan dess 

användare möjliggörs (Porter, 2008). Eftersom sociala nätverk är ett öppet nätverk 

där dess främsta aktivitet är att tillåta människor att skriva inlägg till varandra 

innebär det att exempelvis andra användare, konsumenter och konkurrenter kan 

publicera öppna inlägg på företags nätverkssidor (Turban, 2012). 

 

Exempel på sociala nätverkssidor är Facebook, LinkedIn och MySpace. Det mest 

populära nätverket som fått störst genomslagskraft är Facebook (Köffel, Schrammel 

& Tscheligi, 2009). Nätverket grundades av Mark Zuckenberg med syfte att 

sammanföra studenter på ett universitet (Kaplan & Haenlein, 2009). Nätverket 

utökades snabbt till en mängd universitet och skolor för att sedan spridas till stora 

delar av världen. Enligt IDG [2] har Facebook, år 2012, femhundra miljoner aktiva 

användare som besöker nätverket minst en gång om dagen. 

 

2.2 Bloggar 

Bloggar är den äldsta typen inom kategorin social media där användare skapar 

datumstämplade inlägg. Det förekommer ofta via portaler eller personliga hemsidor 

med varierande innehåll efter skribentens önskemål (Kaplan & Haenlein, 2009).  

 

Mikrobloggar är en typ av blogg där användare publicerar korta inlägg och där en 

begränsning på antal tecken ofta finns. Syftet är att på ett snabbt, enkelt och smidigt 

sätt förmedla och ta del av åsikter. Twitter är ett exempel på en mikroblogg som har 
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ett högt globalt användarantal. Företag kan i realtid bland annat skapa 

kundrelationer, besvara frågor och få feedback via mikrobloggar (Turban, 2012).  

2.3 Kritik på social media 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vad kritik från konsumenter kan innebära 

för företag. För att ett företag ska vara redo att använda social media kan en 

förutsättning vara att acceptera att kritik riktat till företaget offentliggörs (Eley & 

Tilley, 2009; Turban, 2012). Möjligheten att stänga av att andra kan publicera inlägg 

på social media finns men det är inte att rekommendera då det kan skapa misstro 

till företaget och dess verksamhet (Turban, 2012). Det användargenererade innehåll 

som publiceras på social media förväntas inte att redigeras eller filtreras (Turban, 

2012; Kaplan & Haenlein, 2009). Negativ kritik i form av rykten, frågor och 

incidenter kan spridas omedelbart via tekniken och kan ha en betydande påverkan 

för företag (Booth, 2000). Social media skapar även en möjlighet för konsumenter 

att förmedla information och idéer om företag och dess verksamhet som det inte 

behöver ligga någon sanning i. En potentiell osann ryktesspridning via Internet är 

speciellt oroande för företag och kan resultera i stora skador (Aula, 2010). 

Det som förekommer på social media kan nå ut till massmedia som kommenterar 

och publicerar händelsen och därmed kan en negativ publicitet skapa ett hot mot 

företaget och dess varumärke (Aula, 2010). Det andra konsumenter har att säga om 

en produkt eller tjänst tenderar att tolkas som mer trovärdigt än företagets egen 

marknadsföring (Karakaya & Barnes, 2010; Kietzmannn, Hemkens, McCarth & 

Silvestre, 2011). Närvaron av positiva kundrecensioner eller kommentarer kan 

således fungera som ett initiativ för andra konsumenter att engagera sig med ett 

varumärke, tjänst eller produkt (Porter, 2008).  

 

Företag kan dra nytta av att fånga upp och skapa fördelar av den kritik som 

tillhandahålls från konsumenter (Culnan, McHugh & Zubillaga, 2010; Kumar, Aksoy, 

Donkers, Venkatesan, Wiesel & Tillmanns, 2010). Social media kan fungera som en 

plattform för ett samarbete mellan konsumenter och företag där konsumenterna 

kan ge förslag och kommentarer till ett företags produkter eller tjänster (Kumar et 

al., 2010; Turban, 2012; Aula, 2010). Tillverkande företag kan med hjälp av 

konsumenters kritik av nya och befintliga produkter eller tjänster exempelvis 

förbättra produktutvecklingen och öka utvecklingsprocessen.  

 

Ett positivt bemötande av exempelvis missnöjda konsumenter kan i sin tur leda till 

att de ändrar uppfattning om företaget och dess verksamhet. Det kan i sin tur istället 

leda till att de delar med sig av positiva upplevelser i form av hur företaget arbetar 
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med kundservice (Culnan, McHugh & Zubillaga, 2010; Karakaya & Barnes, 2010). 

Negativ kritik kan vändas med hjälp av en lämplig respons på social media 

(Kietzmann et al., 2011), därför krävs det strategiska svar på kritik från företagets 

sida. Genom att svara på kritik från konsumenter kan företag påverka attityder och 

åsikter (Karakaya & Barnes, 2010). Företag kan med fördel utveckla strategier för 

användandet av social media utifrån tre element: medvetenhet, skapande av 

community och absorptionsförmåga. De tre elementen innefattar bland annat 

beslutsfattning, mätvärden, relevans, interaktion och bemötande (Culnan, McHugh 

& Zubillaga, 2010) 

 

Social media gör det möjligt för företag att direkt svara på positiv kritik. Eley och 

Tilley (2009) rekommenderar att företag svarar med en kort kommentar, tack för 

kritiken och att verkligen mena det. Att svara på publicerad kritik kan resultera i 

framtida interaktioner, varaktiga relationer och förbättrade produkter och tjänster 

(Eley & Tilley, 2009; Porter, 2008; Turban, 2012). De flesta människor uppskattar 

att få uppmärksamhet och genom att besvara konsumentkritik på social media kan 

en fördelaktig bild av företaget spridas (Eley & Tilley, 2009; Porter, 2008).  

2.4 Möjligheter och utmaningar 

Social media innefattar världens största sociala nätverk och dess popularitet gör det 

till en teknik som inte ska negligeras (Aula, 2010). Om ett företag använder sig av 

social media på ett bra sätt kan det skapa fördelar hos konsumenter genom bland 

annat ökat förtroende och lojalitet (Kaplan & Haenlein, 2009; Turban, 2012). Genom 

att använda social media kan företag, ideella föreningar och organisationer skapa 

stora skillnader. Listan kan göras lång över tänkbara fördelar med att använda 

social media dock krävs tid, kunskap och engagemang (Culnan, McHugh & Zubillaga, 

2010). Sociala nätverk och bloggar är ett sätt för företag att på ett mer effektivt sätt 

generera feedback från och skapa nära relationer med dess konsumenter (Turban, 

2012; Porter, 2008).  

Den interaktion som sker mellan konsument och företag är en viktig aktivitet (Aula, 

2010). Social media möjliggör för konsumenter att uttrycka personliga åsikter om 

produkter och tjänster riktat till ett företag (Karakaya & Barnes, 2010; Kietzmann et 

al., 2011). Genom att ta del av konsumenters åsikter kan företag bland annat arbeta 

för att utveckla personliga upplevelser och kundrelationer kan hanteras. 

Konsumenter som använder social media som en kanal för att uttrycka åsikter 

direkt till ett företag får en viss makt. Turban (2012) skriver att sättet som företag 

väljer att hantera dessa konsumenter på är en viktig del av verksamheten. Det finns 

fördelar med att aktivt involvera konsumenter för att bland annat minimera 



 

6 

 

problem genom att bygga hållbara kundrelationer och öka kundlojaliteten (Turban, 

2012; Kaplan & Haenlein, 2009).  Det är av intresse för alla typer av företag, och de 

potentiella vinsterna som kan genereras är höga (Kaplan & Haenlein, 2009).  

En effekt av social media kan vara att en kollektiv sanning presenteras. 

Konsumenter skapar och letar upp information som de sedan tolkar och därefter 

skapar en bild av företaget (Aula, 2010; Karakaya & Barnes, 2010). När flera 

konsumenter delar med sig av sin bild av företaget skapas den kollektiva sanningen, 

antigen är den positiv eller negativ. Om bilden av ett företag uppfattas som negativ, 

sprider sig okontrollerat eller förblir obesvarad kan situationen bli svårhanterad 

(Aula, 2010).  

 

2.4.1  Anseende 

Social media är en uppsättning verktyg som med fördel kan läggas till i ett företags 

existerande kommunikationskanaler (Postman, 2009). Verktygen möjliggör en 

tvåvägskommunikation mellan företag och konsumenter samtidigt som de möjliggör 

informationsspridning genom ett flertal olika kanaler. Kontrollen av ett varumärke 

ligger i konsumenternas händer (Booth, 2000; Kaplan & Haenlein, 2009). Oavsett 

om ett företag använder sig av social media, eller inte, pågår en konversation och 

det enda sättet att behålla kontrollen över ett budskap är att delta i den (Kietzmann 

et al., 2011; Postman, 2009).  

 

Ett varumärke är den totala summan av vad intressenter anser om ett företag och 

dess verksamhet (Schultz, Utz & Göritz, 2011; Booth, 2000).  Social media möjliggör 

för företag att i realtid få tillgång till hur dess varumärke uppfattas samtidigt som 

dess styrkor och svagheter tydliggörs (Postman, 2009). Ett företags rykte är en 

viktig faktor i dess verksamhet (Turban, 2012; Aula, 2010). Genom att aktivt delta i 

konversationer med intressenter som påpekar svagheter kan varumärket påverkas 

till det bättre. Företag kan även förbättra sitt varumärke genom att visa mer 

engagemang i relationer med dess intressenter (Karakaya & Barnes, 2010; Kaplan & 

Haenlein, 2009; Göritz, Schultza & Utz, 2011). Det kan i sin tur leda till att 

konsumenter ser företag som använder social media som mer risktagande, kreativa 

och framåtsträvande (Postman, 2009).  

 

Företag kan samtidigt riskera sitt rykte genom den snabba spridning som social 

media tillåter (Aula, 2010; Booth, 2011). Forskning som genomförts på ledande 

europeiska chefer resulterade i att det största hotet för företag och dess varumärke 

är risker relaterade till dess anseende (Aula, 2010). Riskerna kan utgöra ett hot mot 

företag på olika sätt genom att bland annat påverka förtroendet och lojaliteten från 
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deras intressenter, dess konkurrenskraft och marknadsposition. Konsumenter som 

varit med om dåliga upplevelser av ett företag tenderar att omedelbart sluta göra 

affärer med företaget i fråga (Dougherty & Murthy, 2009).  

 

2.4.2 Kontroll 

Genom social media har företag en möjlighet att skapa en egen publiceringskanal, i 

form av exempelvis en Facebooksida, ett Twitterkonto eller en blogg. Att skapa och 

visa en egen bild av företaget, utan att information vinklats av media och 

journalister möjliggörs (Carlsson, 2009). Innehåll som publiceras på social media 

kontrolleras därmed inte i förväg som vid traditionell media. Kommunikation och 

information som är ofiltrerad, oredigerad och spontan är den typ av information 

som det kan finnas anledning för företag att sprida på social media (Kaplan & 

Haenlein, 2009; Postman, 2009).  

 

För företag innebär användningen av social media att det är svårt att kontrollera 

omfattningen av information som relaterar till dem själva (Aula, 2010; Kaplan & 

Haenlein, 2009; Kietzmann et al., 2011). Människor har en tendens att hellre sprida 

negativa erfarenheter om en produkt eller ett företag, än positiva (Carlsson, 2009).  

Den snabba spridning som social media tillåter kan skapa en situation som är 

okontrollerbar (Aula, 2010; Booth, 2011).  

 

2.4.3 Öppenhet 
Möjligheterna med en egen kanal kan öka direktkontakten med konsumenter och 

omvärlden (Carlsson, 2009). Dock ger inte plattformen i sig ett värde utan det som 

kan generera värde för ett företag är hur den används och tillämpas (Culnan, 

McHugh & Zubillaga, 2010). En ökad kontroll över vad som publiceras och när det 

publiceras möjliggörs och en plats för dialog, diskussion samt kritikbemötande 

skapas (Carlsson, 2009).  

 

Det grundläggande deltagandet som social media karaktäriseras av innebär att ett 

företags intressenter får en mer aktiv och betydande roll för företaget. Att involvera 

konsumenter i verksamheten kan vara positivt för ett företag. Genom att samarbeta 

med och engagera konsumeter på deras villkor kan effektiviteten av deras 

kommunikation öka (Turban, 2012; Porter, 2008). De konsumenter som interagerar 

med företag på social media kan uppleva en känsla av att företaget lyssnar och bryr 

sig om dem och deras behov (Postman, 2009; Porter, 2008). Att ett företag visar en 

sida av äkthet är viktigt vid användandet av social media (Kaplan & Haenlein, 2009; 

Postman, 2009). Öppenheten möjliggör även för konsumenter som är väl insatta i 

ett företags produkter eller tjänster att hjälpa andra konsumenter med svar på 
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frågor. Social media är ett nytt sätt för företag att tillhandahålla kundservice 

(Kietzmann et al., 2011; Postman, 2009; Porter, 2008). Tekniken möjliggör för 

företag att skapa en nära och givande relation till intressenter genom att offentligt 

exponera sin verksamhet (Postman, 2009).  

Företag kan genom social media få en bättre överblick på omvärlden, av såväl 

konsumenter som konkurrenter. Med hjälp av några få klick kan information som 

bland annat vem konsumenten är, vad konsumenten tycker, vem som pratar om 

produkten eller företaget tydliggöras (Carlsson, 2009). Möjligheten att upptäcka 

konsumenter som är missnöjda innan det är för sent skapas också. Att som företag 

vara medvetna om vad som skrivs om dem på social media skapar ett val om att 

bemöta så väl positiv som negativ kritik (Kietzmann et al., 2011; Postman, 2009).  

 

2.5 Sammanställning 

Litteraturstudien ger uttryck för att företags agerande på social media kan skapa 

utmaningar och möjligheter för verksamheter. Studien visar även att samtliga 

möjligheter kan vändas till utmaningar och tvärtom. Det framkommer i 

litteraturstudien att företag förväntas att bemöta kritik från konsumenter på social 

media men att det finns bristande forskning om hur eller på vilket sätt. 

Litteraturstudien pekar även på att det kan finnas anledning för företag att ha 

utarbetade riktlinjer för arbetet som berör social media. Riktlinjer kan bland annat 

innefatta vem som ansvarar för arbetet, hur inlägg ska besvaras och vem arbetet 

utförs av. Baserat på att företag kan dra nytta av att offentliggöra kritik på social 

media kan det vara av intresse att ta reda på om kritik eventuellt modereras eller 

raderas. Litteraturstudien utgör grunden för vår empiriska studie med syfte att 

besvara frågan hur företag hanterar kritik på social media.  
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3 Metod 

Givet vår frågeställning och kunskapsläget har vi valt att anta en kvalitativ ansats. 

En kvalitativ ansats är lämplig för att få en djupare förståelse för ett fenomen 

(Denscombe, 2009; Backman, 2008). Kvalitativ data kan produceras med 

exempelvis intervjuer, dokument och observationer genom att samla in verbala 

formuleringar, ord och visuella bilder. Det material vi samlar in generar data av 

deskriptiv karaktär som avser att förklara och redogöra för forskningsområdet 

(Backman, 2008). 

 

Till höger visas en modell över den forskningsprocess vi tillämpat genom arbetet. 

Modellen är inspirerad av Backman (2008) men modifierad och anpassad efter vår 

process. Arbetet påbörjades genom att vi granskade publicerad forskning inom 

området. Utifrån befintlig 

forskning identifierade vi ett 

kunskapsgap som i sin tur ledde 

till vår frågeformulering. 

Området studerades vidare 

genom en litteraturstudie som 

skapade grund för vår empiriska 

studie som bestod av intervjuer 

och illustrerande exempel från 

företagens Facebook- och 

Twitterflöden. I följande avsnitt 

presenterar vi genomförandet 

mer utförligt. 

3.1 Litteraturstudie 

Studien påbörjades genom att vi sökte information inom området via olika 

databaser. Databaser som främst använts är IEEE, ACM, ProQuest och Science 

Direct. Sökord som social media criticism, digital communication, Social Network 

Sites och organization använde vi i olika kombinationer för att finna relevant 

material. När vi fann artiklar av värde använde vi oss även av deras referenslista för 

att hitta ytterligare relevant material. Vi skapade en artikelplan (se bilaga 1) som 

bland annat innehåller korta kommentarer, artikelns användbarhet samt 

referensinformation. Syftet var att strukturera artiklarna för att skapa en god 

översikt.  

Figur 1 - Forskningsprocess (inspirerad av 
Backman, 2008 s.27) 
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3.2 Datainsamling 

Vi har valt att tillämpa en huvudsaklig och en kompletterande datainsamlingsmetod. 

Metoderna är intervjuer som tillsammans med illustrerande exempel genererar 

kvalitativ data. Nedan följer en beskrivning hur vi har tillämpat respektive 

datainsamlingsmetod.  

3.2.1 Intervjuer 

Olika typer av intervjuer kan särskiljas genom sättet frågorna ställs på, hur svaren 

antecknas och antalet intervjuade personer (Svenning, 2000). Intervjuer används 

främst när området som ska studeras är komplext, känsligt, personligt och svaren 

som eftersöks inte är givna (Denscombe, 2009). Vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vi som intervjuare utgick från en lista 

med frågor som skulle besvaras men var flexibla vad gäller ordningsföljd och 

struktur (Sharp, Rogers & Preece, 2007). Semistrukturerade intervjuer skapar även 

utrymme för respondenten att utveckla sina svar och för oss att ställa följdfrågor.  

 

För att få en företagsindividuell beskrivning av kritikhantering har vi utformat 

öppna frågor. Öppna frågor är lämpliga när målet är av utforskande karaktär (Sharp, 

Rogers & Preece, 2007). Det ger respondenten möjlighet att relativt fritt ge svar på 

frågan som ställts, utan några angivna svarsalternativ. Vi har utformat korta frågor 

med förväntningar om långa svar då det är ett typiskt karaktärsdrag för just öppna 

frågor (Denscombe, 2009).  

 

Intervjufrågorna skapades utifrån följande punkter som är baserade på vår 

litteraturstudie:  

 Hur de utvalda företagen hanterar kritik på social media. 

 Om det finns några strategier, policys eller riktlinjer för arbetet.  

 Vem som ansvarar för och utför arbetet.  

 Hur frekvent det arbetas med området.  

 Om inlägg raderas eller modereras. 

Vi bröt sedan ner punkterna till frågor av olika karaktär och öppenhet (se bilaga 2). 

Då all insamlad data förväntas ha ett tydligt mål (Sharp, Rogers & Preece, 2007) 

grundades varje fråga utifrån vår litteraturstudie för att förhålla oss till relevant 

område och att arbeta inom ramarna (se bilaga 3).  

 

De utvalda respondenterna från respektive företag intervjuades via Skype som är en 

tjänst som erbjuder IP-telefoni. Vi spelade in intervjuerna dels för att ha möjligheten 
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att lyssna igen, undvika att anteckna under tiden samt att ha full fokus på 

intervjuerna under tidens gång. 

3.2.2 Illustrerande exempel 

Som komplement till vår huvudsakliga datainsamlingsmetod, intervjuer, valde vi att 

studera respektive företags Facebook- och Twitterflöde. Att studera tillgängligt 

material via Internet kan generera stora mängder information på ett bekvämt 

avstånd och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt (Denscombe, 2009). Anledningen 

var för att se om respondenternas uttalanden och resonemang från intervjuerna 

även uttrycks på respektive flöde. Vi sammanställde och analyserade allt 

intervjumaterial innan överblicken påbörjades för att göra det möjligt att illustrera 

de citat som uttryckts.  

3.3 Urval 

De urval vi har gjort i vårt arbete är val av företag med tillhörande respondenter 

samt vilka sociala medier att studera kritikhantering i. Nedan presenterar vi de olika 

urvalen.  

3.3.1 Val av företag och respondenter 

Vi har valt att göra ett subjektivt urval vilket betyder att vi handplockar företag som 

vi tror ger värdefull information för vår undersökning (Denscombe, 2009). Via 

Smixr [3], som är en webbplats som rankar företags aktivitet på Facebook utifrån 

tolv parametrar [4] har vi valt företag som är högt placerade inom respektive 

bransch. Företagen är indelade i branschkategorier och de företag som är mest 

aktiva placeras i topp. Vi valde att kontakta företag i helt spridda branscher för att få 

en bredd på resultatet. Vi har intervjuat respondenter på företagen som är ansvariga 

för områdena kommunikation och social media. Eftersom intervjuerna är anonyma 

har vi valt att benämna företagen som Företag 1, Företag 2 och Företag 3.  

Företag 1 är ett företag inom branschen Butiker och shopping [5]. De är 

registrerade på Facebook, Twitter, YouTube och Instagram. De har varit 

registrerade på Facebook sedan år 2006 och på Twitter sedan år 2011. 

Respondenten har en bred och övergripande roll inom företaget och arbetar främst 

med social media, rekrytering, kundupplevelser samt att utveckla teamet som 

arbetar med social media.  

 

Företag 2 är ett företag inom branschen Ekonomi och juridik [5]. De är registrerade 

på Facebook, Twitter, Flickr, LinkedIn och YouTube. De har varit registrerade på 
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Facebook och Twitter sedan år 2011. Respondenten arbetar som kommunikatör och 

arbetar främst med social media.  

 

Företag 3 är ett företag inom branschen Resor och hotell [5]. De är registrerade på 

Facebook, Twitter och inom snar framtid även Instagram. De har varit registrerade 

på Facebook sedan år 2009 och på Twitter sedan år 2012.  Respondenten arbetar 

som informatör och arbetar främst med social media, intern och extern 

kommunikation samt deras sociala ansvar.  

3.3.2 Val av sociala medier 

En förutsättning givet vår studie är att företagen är aktiva på ett eller flera sociala 

medier. Ur ett organisationsperspektiv är det Facebook, MySpace, LinkedIn och 

Twitter som är mest intressanta att vara aktiv på (Aula, 2010). Samtliga företag är 

registrerade på både Facebook och Twitter. Av den anledningen valde vi de sociala 

medierna som grund i vår undersökning. Facebook och Twitter har även ett högt 

användarantal där interaktion mellan företag och konsument möjliggörs.  

3.4 Etiska överväganden 

Under datainsamlingen har vi som forskare vissa skyldigheter gentemot företagen. 

Den information vi samlar in får inte i något fall leda till skada mot respondenter 

eller företag i sig (Denscombe, 2009). Vårt studerade område kan innehålla 

affärshemligheter som gör att företag väljer att inte berätta, eller undanhålla, 

information för oss som studerar området. Ett självklart val var därför att 

anonymisera vilka företag vi har arbetat med. Att även anonymisera 

sammankopplade produkter eller tjänster till företagen var viktigt för att inte på 

något sätt koppla vår studie till de utvalda företagen. 

Innan intervjuerna påbörjades informerade vi respondenterna om undersökningens 

syfte, omfång och resultatets användningsområde. Respondenter måste ge 

informerat samtycke innan en undersökning påbörjas. Informerat samtycke innebär 

att de måste ha fått tillräckligt mycket information angående undersökningen för att 

på ett vettigt sätt ta ställning till om de vill delta eller inte (Denscombe, 2009).  

 

Då våra intervjuer spelades in förklarade vi även inspelningens syfte och fick deras 

godkännande innan den påbörjades. De blev även informerade om att intervjun inte 

innebär något tvång och att om någon fråga inte vill besvaras var det okej för oss. 

Varje respondent erbjöds även att ta del av och godkänna den färdigställda 

transkriberingen innan arbetet fortsatte. 
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3.5 Analys av material 

Efter att materialet var insamlat påbörjade vi nästa steg i vår process. Nedan 

presenteras vår analys- och tolkningsprocess. 

3.5.1 Transkribering 

För att göra det möjligt för oss att reflektera över och analysera det insamlade 

intervjumaterialet transkriberade vi varje inspelad intervju. En transkribering är en 

utskrift av en intervju som används som underlag för vidare analys (Aspers, 2011).  

 

Transkriberingens struktur byggdes upp med kolumner och rader. Fyra kolumner 

representerade radnumrering, intervjuaren, respondenten och eventuella 

kommentarer. Radnumreringen representerade intervjuns utveckling och 

underlättade även, som Denscombe (2009) beskriver, lokalisering och navigering i 

utskriften under analysen. Under transkriberingen noterade vi, i 

kommentarkolumnen, eventuella betoningar, om personerna avbröt varandra, 

skratt och eventuell betänketid. Anledningen till att vi ansåg att anteckningarna var 

av betydelse var för att den av oss som inte deltog under intervjutillfället skulle få en 

uppfattning om hur samtalet pågick för att underlätta analysen.  

 

3.5.2 Innehållsanalys 

För att analysera vårt insamlade och transkriberade material har vi använt en 

induktiv innehållsanalys. En induktiv innehållsanalys används främst då tillgänglig 

forskning om området är begränsat (Shannon & Hisieh, 2005; Elo & Kyngäs, 2008). 

Det är en metod som kan användas för att analysera muntlig, skriftlig eller visuell 

kommunikation eller dokumentation (Elo & Kyngäs, 2008). En induktiv analys 

innebär att koda, kategorisera och beskriva ett innehåll. Resultatet blir begrepp eller 

kategorier som framkommer ur data och beskriver fenomenet (Elo & Kyngäs, 2008; 

Aspers, 2011).  
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Processen började med att vi 

läste upp respektive 

transkribering för att bli 

förtrogna med materialet. 

Därefter tolkade vi materialet 

var för sig och skapade 

individuellt öppna koder som 

beskrev vad varje intervjurad 

handlade om. Därefter 

jämfördes koderna för att skapa 

ett gemensamt underlag. Vi 

sammanställde koderna för att 

skapa en överblick. Nästa steg 

var att identifiera samband som 

sedan ledde till kategorier. 

Exempelvis hamnade koderna 

spontanitet och personligt under 

kategorin bemötande. Sedan 

sållade vi bort kategorier som 

inte relaterar till vår fråga, men som ändå varit nödvändiga under insamlingen för 

att öka vår förståelse. De kvarvarande kategorierna bildade sedan tre övergripande 

teman som beskriver hur företag hanterar kritik på social media. Det första temat är 

att vara tillgänglig vilket inkluderar kodord som bland annat aktivitet, anpassning 

och jour. Temat att vara lyhörd innefattar kodord som bland annat att lyssna, 

uppmana och uppmärksamma. Kodord som bland annat bekräfta, bemöta, 

ödmjukhet, öppenhet och spontanitet hamnar under temat att agera. 

När vi hade analyserat intervjumaterialet och identifierat våra tre teman 

överblickade vi deras Facebook- och Twitterflöde. Vi tittade efter inlägg som på ett 

konkret sätt illustrerade, eller motsatte, ett eller flera citat från intervjuerna. Vi 

avgränsade oss till inlägg som var användargenererade och relaterade till positiv 

eller negativ kritik. I resultatet presenterar vi endast illustrationer som på ett tydligt 

sätt relaterar till studiens frågeställning och syfte. Ett exempel kan vara ett inlägg då 

en konsument uttryckt ett missnöje om en produkt där företaget i fråga bemött 

kritiken utifrån deras uttalade arbetssätt.  

 

  

Figur 2 - Analysprocess  



 

15 

 

3.6 Metoddiskussion 

Vid undersökningar som genererar kvalitativ data kan våra identiteter och 

värderingar som forskare inte uteslutas helt under analysprocessen (Denscombe, 

2009). Baserat på våra förkunskaper och erfarenheter uppfattar och tolkar vi 

information på olika sätt. För att minimera risken för feltolkning i analysprocessen 

läste och kodade vi därför transkriberingarna först var för sig. Efter det parallella 

arbetet diskuterades varje intervjurad med tillhörande koder för att gemensamt 

utarbeta koder som sedan ledde till kategorier.  

En risk med att intervjua respondenter som är områdesansvariga kan vara att de 

har en skev bild av hur arbetet faktiskt genomförs. Det finns en risk att de berättar 

hur de vill att arbetet ska utföras, inte hur de faktiskt gör. Som komplement har vi 

bildat en uppfattning om deras Facebook- respektive Twitterflöde för att uttrycka 

en förståelse för vad de säger att de gör och vad de faktiskt gör.  
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4 Resultat 

I följande avsnitt presenterar vi delar av intervjuerna för att representera vad 

respondenterna gett uttryck för gällande kritikhantering på social media. Citaten är 

hämtade från de transkriberingar som gjorts och våra teman framkom ur 

analysprocessen. Samtliga citat har grupperats efter teman och respondenterna för 

respektive företag identifieras efter samtliga citat. Vi presenterar även illustrerande 

exempel hämtade från företagens Facebook- och Twitterflöden som visar på hur 

respondenternas resonemang tar sig uttryck i de sociala medierna.  

4.1 Att vara tillgänglig 

Samtliga respondenter beskriver vikten av att anpassa sig efter var konsumenterna 

är. Följande citat visar hur respondenten för Företag 1 arbetar för att anpassa sig 

efter konsumenterna:  

”[...] kanaler är ointressant för oss, utan det handlar om var kunderna snackar 

med oss, vi ska vara där kunderna är, sen får vi bara lära oss kanalerna, om det 

är Twitter eller Facebook eller vad det än är.” [FTG1] 

”Jag menar det är där kunderna är och därför måste vi kunna prata med dem 

på samma sätt som de pratar med oss.” [FTG1] 

”Ja syftet, alltså ja kunderna snackar med oss där då får vi också snacka med 

dem där. Kunderna är aktiva.” [FTG1] 

”Det är lättare för oss att umgås med våra kunder.” [FTG1] 

Respondenten för Företag 2 uttrycker på liknande sätt vikten av att finnas där 

konsumenterna finns:  

”[…] vi utgår alltid från kunden, det är hela syftet med allt vi gör och vi gör det 

som är bäst för kunderna. Många kunder är på sociala medier, därför tror vi 

att det är bra för oss att även vara där.” [FTG2] 

”[…] att ge våra kunder kundservice, att vara där våra kunder är, att kunna 

besvara kundfrågor. Och göra det dygnet runt och ge en bättre service till våra 

kunder. Dels är det också för att förstärka vårt varumärke.” [FTG2] 

”Jag tror att det är väldigt bra för kunderna, för dels kan man till skillnad mot 

när man ringer eller skriver ett mail, även se andra kunders frågor och våra 

svar till fler kunder.” [FTG2] 
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Respondenten för Företag 3 uttrycker också vikten av konsumentanpassning: 

”Vi vill finnas där våra kunder finns.” [FTG3] 

”Syftet är ju att finnas i de kanalerna där våra kunder finns, där vi kan prata 

med dem, och att, inspirera och engagera dem […]” [FTG3] 

”Kunna liksom ge våra kunder bättre service med, att vi finns i de kanalerna 

där de finns, det handlar ju mycket om att vi får anpassa oss efter våra kunder, 

och nu finns de i sociala medier, ja då måste vi också finnas där, så att vi kan ge 

dem hjälp och service där, där de är.” [FTG3] 

Två av respondenterna beskriver även att de är medvetna om vilka kanaler där mest 

aktivitet förekommer och det påvisas genom följande citat: 

 ”[…] men på Twitter har vi inte lika mycket. Det är inte heller öppet där dygnet 

runt utan vi har ganska nyligen startat upp för kundtjänstärenden där.” [FTG2] 

”Det är framförallt Facebook där vi har många frågor, på Twitter inte lika 

mycket men Facebook är ju väldigt bra temperaturmätare alltså om någonting 

är dåligt, då märker man ofta det på Facebook.” [FTG2] 

”Twitter har vi kanske varit aktiva i två år, och där är vi ju aktiva med att vi 

svarar på frågor men vi gör inga inlägg själva, som det ser ut just idag.” [FTG3] 

Respondenterna beskriver att det krävs resurser av olika typ för att arbeta med 

social media. Arbetet med social media utförs olika i de tre företagen. Följande citat 

ger en bild av hur respektive respondent resonerar om resursfördelningen: 

”Vi uppmanar alla [medarbetare] att vara aktiva på sociala medier på hela 

företaget.” [FTG1] 

”Vi sitter med Facebook konstant, och det är dygnet runt.” [FTG1] 

”Återigen, det handlar om kunderna, kunderna är som mest aktiva på 

kvällarna och helgerna och då måste vi också vara som mest aktiva.” [FTG1] 

”Då kan vi inte säga att vi slutar jobba klockan fyra, utan då ska vi ha som mest 

personer som jobbar på kvällarna, för att det är då kunderna vill snacka med 

oss, så att allting är anpassat efter kunden.” [FTG1] 
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”Vi har ju en kundtjänst på vår Facebooksida, vi svarar på frågor dygnet runt.” 

[FTG2] 

”Och det är ju de [kundtjänst] som sitter och svarar på Facebook, där har vi en 

ansvarig person från kundcenter för de är väldigt många, de är cirka 40 

personer som svarar på olika tider. Men då har vi en person därifrån som är 

ansvarig, som har ansvar för att hålla koll på ungefär vad fråga kunderna om.” 

[FTG2] 

Följande illustrationer tydliggör för konsumenterna när företaget är aktivt på 

Facebook och Twitter:  

 
 

  
[FTG2] 

Till skillnad från Företag 1 och 2 är Företag 3 inte verksamma på social media 

dygnet runt. Följande citat beskriver deras arbetssätt: 

”Vi är en grupp som jobbar med sociala medier.” [FTG3] 

”[…] på vardagarna finns vi mellan 9-19 och på helgerna är det mellan 11-15.” 

[FTG3] 

”Det är ett jourschema som går runt och vi har folk som bemannar både 

vardagar och helgdagar, så det är ju inte många dagar som vi inte finns på 

Facebook, det är några av de här största helgdagarna då vi inte finns.” [FTG3] 

Samtidigt beskriver respondenten ett missnöje och vill förändra företagets 

arbetstider på social media: 

”Där håller vi väl på att titta lite på tiderna för att vi känner att vi vill utöka de 

tiderna lite, då vi finns där, ja vardagarna är ju bara fram till 18 och där borde 

vi ju ha en längre öppettid för att kunderna är ju där på kvällarna, mycket. 

Även på helgerna vill vi ha utökade tider.” [FTG3] 
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Givet citaten tolkar vi att vara tillgänglig är ett återkommande tema för samtliga 

företag. Det handlar om att finnas där konsumenterna är och att anpassa sig efter 

deras behov och tider.  

4.2 Att vara lyhörd 

Samtliga företag har någon typ av teknisk lösning som integrerar flöden från social 

media. Tekniken möjliggör att användargenererade inlägg uppmärksammas. 

Följande citat visar fördelar med lösningen: 

”Vi har en teknisk lösning där, vi har en programmerare som sitter och suger in 

all information så att den är samlad.” [FTG1] 

”Då förenklar den här stukturen det, att allt kommer in i tidsordning.” [FTG1] 

”[… ] just nu svarar vi direkt på Facebooksidan, på Twitter har vi faktiskt nu ett 

verktyg som heter X som vi svarar i. Och vi håller på att kolla på ett verktyg 

som typ X där man kan hantera alla [flöden], och man svarar via det 

verktyget.” [FTG2] 

”På Facebook har vi ett larm eller en rapport som kommer varje dag, som drar 

ut vad som skrivs på de olika kanalerna om oss, där vi är nämnda.” [FTG3] 

Dock visar följande citat att ett av företagen inte använder lösningen till fullo utan 

kanalerna bevakas var för sig:  

”Ja exakt, när vi kollar, kollar vi aldrig där [i systemet] faktiskt, utan vi kollar 

direkt på respektive kanal.” [FTG1] 

Två av företagen har även medarbetare som uppmärksammar och lyssnar på vad 

deras konsumenter genererar för typ av inlägg. Följande citat uttrycker enligt 

respondenterna benägenheten att uppmärksamma deras konsumenter: 

”Kommer det många frågor om en sak, försöker vi ofta hålla koll på vad det 

kommer frågor om, till exempel kommer det kanske många frågor om en 

produkt. […] då märker vi det som kunderna frågar om och då kan vi kanske 

förbättra vår kommunikation kring det ämnet om det är något som många 

klagar om […].” [FTG2] 

”[…] vi försöker lyssna på vad kunden säger och sedan, vad kan vi göra för att 

hjälpa till? ” [FTG2] 
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”Sen har vi säljare och även kundservice-folk som sitter och svarar varje dag på 

alla de inlägg och frågor som ställs på Facebooksidan.” [FTG3] 

Social media möjliggör en öppenhet där kritik kan offentliggöras. Respondenten för 

Företag 1 påpekar med följande citat vikten av att ta del av kritik: 

”Vi vill mycket hellre höra negativ kritik, än positiv kritik, för det är där vi kan 

göra förbättringar.” [FTG1] 

”Det uppmanar vi verkligen till alltså, och gärna en öppen diskussion om det 

också. Är det andra som har samma problem så får vi åtgärda det snarast och 

be om ursäkt för det som hände och kompensera det då också.” [FTG1] 

”Gärna så öppet som möjligt då för att få reda på om det är fler som har blivit 

drabbade av det här.” [FTG1] 

”Då måste vi vara proaktiva och uppmana till att ge feedback.” [FTG1] 

”[…] så vi uppmanar till att få kritik.” [FTG1] 

Respondenten för Företag 2 beskriver med följande citat hur spridningen på social 

media kan yttras:  

”[…] det går väldigt snabbt och ett inlägg kan få väldigt mycket 

uppmärksamhet, vare sig om det är positivt eller negativt. Vi hade ett inlägg i 

höstas, där någon skrev ett negativt inlägg på vår sida och sen ja, vad var det, 

cirka åtta tusen som gillade det och extremt många såg det inlägget.” [FTG2] 

Respondenten för Företag 3 uttrycker med följande citat vikten av att arbeta mot 

slutdestinationen, konsumenterna: 

”Vi frågar ju kunderna om, vad de tycker om olika produkter, vad de vill ha mer 

av eller vad de tycker bäst om och det är ju självklart sådan information som vi 

tittar på och sen försöker vi göra det som kunderna vill.” [FTG3] 

”Där kan man ju absolut bli bättre och jobba ännu mer med att samla upp vad 

folk säger och sen faktiskt ta det med sig ut i verksamheten och göra 

förändringar efter vad kunderna faktiskt tycker.” [FTG3] 

”Det är ju de [konsumenterna] som bestämmer i slutändan vad som kommer 

säljas.”  [FTG3] 
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Följande citat visar att det finns en oro vad gäller kritik från missnöjda konsumenter 

från ett av företagen: 

”Det tråkiga är att det oftast är de som inte snackar, kunder som är halvnöjda, 

eller inte nöjda, men som vi inte pratar med för att de orkar inte höra av sig.” 

[FTG1] 

Följande citat beskriver att positiv kritik från konsumenter inte värderas på samma 

sätt som negativ: 

”Vi bekräftar det och snackar vidare om något annat, det är väl kul att höra 

men försöker få det att handla mer om kunderna än om oss, det är väldigt lätt 

att klappa oss själva på axeln eller så men det handlar inte om oss [...]” [FTG1] 

”Vi får positiv, alltså det är inte så ofta som en kund skriver: Gud, vad bra ni är, 

då brukar inte ett sådant inlägg få hundra likes direkt däremot finns det ju risk 

att ett negativt får det.” [FTG2] 

Dock ger respondenten för Företag 2 ett exempel på hur positiv kritik 

uppmärksammades vid ett tillfälle: 

”Vi gjorde till exempel när vi, någon gång som skänkte vi pengar och så fick 

våra fans rösta om vilken organisation, vi skulle skänka pengarna till. Och då 

fick vi väldigt mycket uppmärksamhet kring det också, det var väldigt många 

som såg det inlägget, så att det finns ju både positiva och negativa 

möjligheter.” [FTG2] 

En av respondenterna beskriver en medvetenhet om att kanalen som konsumenten 

väljer att använda sig av i dess interaktion med företag är betydelsefull. Följande 

citat påpekar att de är måna om att interagera på konsumenternas villkor i den 

utsträckning det är möjligt:  

”[…] vi vill ju helst inte byta kanal för jag tror att om det kommer en kund till 

Facebook och frågar en fråga, då kommer den dit för att den inte vill ringa. 

Men vissa frågor måste man lösa per telefon. Till exempel så kan man ju inte 

lämna ut några personliga uppgifter sådär på Facebook så att vi kan ju bara 

hjälpa kunderna där med allmänna frågor.” [FTG2] 

Att vara lyhörd handlar, givet citaten, om att uppmärksamma användargenererad 

kritik från konsumenter och att förbereda en åtgärd. Samtliga respondenter inser 

vikten av kritikhantering på social media.  
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4.3 Att agera 

Två av företagen har utarbetade riktlinjer för arbetet på social media utifrån de 

anställdas perspektiv. Följande citat beskriver deras tillvägagångssätt: 

”Ja det är alltså strategier för hur vi ska jobba varje år, det här året ska vi satsa 

på det här och det här kan vi bli bättre på, sen har vi ju policys för hur vi svarar 

och till exempel att vi svarar inom en timme och vad vi har för språkbruk.” 

[FTG2] 

”Vi ska svara på allt inom en timma, det är vårt, vårt arbetssätt kanske man 

mer kan säga.” [FTG2] 

”[…] jag jobbar med på vilket sätt vi ska svara, vad vi ska ha för språk och 

stötta dem och har också satt upp strategin för hur snabbt vi ska svara och så 

vidare.” [FTG2] 

”[…] själva policyn handlar om hur vi som anställda ska bete oss ute i sociala 

medier kopplat till företaget.” [FTG3] 

”Sen har vi ju då inom gruppen policys för vilket språk och vilken ton och 

tonalitet vi har på Facebook.” [FTG3] 

En förståelse för att arbetet är komplext visas även genom följande citat: 

”Det är nog lite tuffare för de som svarar på Facebook jämfört med att svara i 

telefon för de har ju ett väldigt stort ansvar, att vad de skriver där, det är 

externt och de måste svara snabbt så att det är ganska tufft [...].” [FTG2] 

”Alla vet inte riktigt hur man ska hantera Facebook.” [FTG2] 

Ett av företagen tillämpar inte uttalade riktlinjer, följande citat beskriver ett friare 

arbetssätt:  

”Snacket är helt fritt, alla får snacka hur de vill och ska alltid vara sig själva, 

hur du än gör så var alltid dig själv.” [FTG1] 

”Var dig själv och var personlig hela tiden, alltså, grejen är att vi inte tror på 

såhär-ska-du-vara-riktlinjer utan det är vårt ansvar att hitta medarbetare som 

gillar att hjälpa folk och gillar och är intresserade av att snacka med 

människor.” [FTG1] 
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”Men vi tror ju på metodiken som vi alltid jobbar efter, att behandla folk väl och 

de i sin tur pratar om det på ett bra sätt och kommer tillbaka förr eller senare.” 

[FTG1] 

Samtliga respondenter uttrycker genom följande citat en vilja om att bemöta all typ 

av kritik: 

”All typ av kritik bemöter vi.” [FTG1] 

”Vi vill skapa en så öppen dialog med kunderna som möjligt och då är kritik ett 

väldigt bra sätt.” [FTG1] 

”Vi vill ju inte att kunderna ska behöva vänta, det vet man ju själv, man blir sur 

på Twitter när man väntat två dagar på svar, det ska gå så fort som möjligt .” 

[FTG1] 

”[...] sen vill vi vara aktiva och bemöta liksom allt som vi anser att man borde 

bemöta och svara på.” [FTG2] 

”Man måste gå in och svara och man måste ge snabb feedback på det som 

kommer in, man kan inte vänta i en dag innan man svarar utan det handlar om 

någon timme.” [FTG3] 

En överblick av ett av företagens Twitterflöden visar att de i flertalet fall svarar på 

inlägg med kort varsel, följande exempel illustrerar det: 

 
[FTG1] 

Bemötandet skiljer sig något vad gäller positiv och negativ kritik. Följande citat 

beskriver hur respondenterna uttrycker att företagen hanterar positiv kritik: 

”Vi försöker bekräfta det hela, det är kul att höra att man är omtyckt och vi ger 

mycket tillbaka till medarbetarna som arbetar med det.” [FTG1] 
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”[…] då bemöter vi, då kanske vi svarar: kul att höra att du gillar det här.” 

[FTG2] 

”Generellt så går vi in och tackar för den, den positiva kommentaren och om det 

är någonting exempel specifikt till en medarbetare då skickar vi givetvis den 

vidare till personen.” [FTG3] 

”Vi går alltid in och bemöter och säger tack det var roligt att höra till exempel.” 

[FTG3] 

Nedan visas ett exempel på hur det kan se ut när ett av företagen hanterar positiv 

kritik från en konsument på Facebook: 

 
[FTG3] 
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Negativ kritik från konsumenter grundar sig i ett problemområde gentemot 

företagen i fråga. Följande citat beskriver hur respondenten för Företag 1 uttrycker 

att negativ kritik hanteras: 

”[…] gärna en öppen diskussion om det också. Är det andra som har samma 

problem så får vi åtgärda det snarast och be om ursäkt för det som hände och 

kompensera det då också.” [FTG1] 

Respondenten för företag 2 beskriver att negativ kritik hanteras på följande sätt: 

”[…] om det händer någonting negativt då är det ju väldigt viktigt att man 

agerar väldigt snabbt på det, dels så är det första svaret som vi ger väldigt 

viktigt. Att man tar det på allvar och ser om man kan, ofta handlar det om att 

göra någonting åt det […].” [FTG2] 

”[…] vi hoppas att vi kan hjälpa dem snabbt, innan man blir missnöjd på något 

annat och man kan få svar snabbt […] Men får man snabbt svar på den 

[kritiken] så är det inte så jobbigt.” [FTG2] 

”Vi tar ju vidare det i organisationen ibland också för det är ju inte vi som sitter 

och svarar som kan ändra på det […].” [FTG2] 

”Om det är någonting som vi har, som vi skulle ha gjort fel, då beklagar vi ju 

självklart det och försöker rätta till problemet så fort som möjligt på något bra 

sätt.” [FTG2] 

Respondenten för Företag 3 uttrycker genom följande citat på liknande sätt hur 

negativ kritik hanteras: 

”Då går vi in och bemöter den negativa kritiken, det är svårt att ge något 

generellt svar på den frågan för det beror ju på vad det är.” [FTG3] 

”Det går så snabbt på sociala medier, det är inget du kan vänta med, utan du 

måste finnas där hela tiden, och du måste bemöta det, ganska omgående också, 

för att annars så kan det ha eskalerat.” [FTG3] 

”Vi letar mer information inom företaget för att kunna besvara den här 

kritiken då, oftast så kanske det redan är folk som har varit i kontakt med 

kundservice innan de skriver på Facebook och då får vi bemöta efter hur eller 

vad för svar han har fått innan.” [FTG3] 

  



 

26 

 

Följande illustration visar hur det kan se ut när ett av företagen hanterar negativ 

kritik från en konsument på Facebook:  
 

 
[FTG3] 

Samtliga respondenter beskriver att all typ av kritik hanteras, samtidigt 

framkommer en motsägelse där de säger att allt inte kräver ett bemötande: 

”Nej, men vi svarar ju inte på varje inlägg med en kommentar och allting 

kanske inte passar att svara på heller.” [FTG2] 

”Om det är något vi ska svara på, det är ju inte alltid det är så.” [FTG3] 

Nedan visas ett exempel på kritik som är obesvarat: 

 
[FTG2] 
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Två av företagens respondenter beskriver vikten av en personlig och 

situationsanpassad dialog. Respondenten för Företag 1 uttrycker genom följande 

citat intresset av att skapa en nära relation med sina konsumenter: 

”Vi vill gärna att de [medarbetarna] är personliga och skriver olika och så. Vi 

vill lyfta fram personer i företaget, inte företaget i sig, det är ju personerna 

bakom företaget som är företaget, och det måste vi bli bättre på att lyfta fram, 

och där är sociala medier bra.” [FTG1] 

”Det är deras [medarbetarnas] egenskaper och värderingar vi vill ha.” [FTG1] 

”Det är som en helt vanlig dialog med en kompis.” [FTG1] 

Även respondenten för Företag 3 beskriver genom följande citat viljan om och 

vikten av en nära relation med dess konsumenter: 

”[…] vi skriver ju också ut våra namn, och försöker vara mer personliga.” 

[FTG3] 

”Inte för att det kanske säger så mycket att vi skriver ut förnamn men det är ju 

en del av att vi ska vara mer personliga på Facebook.” [FTG3] 

”[…] och ibland någon liten personlig hälsning.” [FTG3] 

”Du kan inte bara skriva företagsnamnet, det funkar inte. Det blir helt fel, helt 

fel.” [FTG3] 

”Det är ju mer att man har en mer tät och personlig dialog med våra kunder, ja 

det blir mer personligt och vi ser vilka som är inne på vår sida och är mest 

aktiva, vi har de med namn och då blir det ju mer en personlig dialog.” [FTG3] 
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Följande exempel visar hur ett av företagen är personliga, med hjälp av tilltalning av 

namn, i deras dialog med en konsument: 
 

  

[FTG3] 

Två av respondenterna uttrycker med följande citat att inga kritikrelaterade inlägg 

riktat till företaget i sig raderas.  

”Men annars tar vi, vi tar absolut inte bort kritik, det gör vi absolut inte, då tror 

jag inte det skulle funka, hela idén är ju att det ska vara transparant och 

öppet.” [FTG2] 

”Nej, nej absolut inte. Det är liksom om det är någon som: den personen som 

jobbar på det kontoret borde dö. Alltså, tyvärr så förekommer det ju men det är 

ju typiskt näthat och om någon skriver exempelvis skitföretag, så tar vi inte 

bort det men om någon använder grövre svordomar så tar vi bort det.” [FTG2] 

”Inlägg där folk skriver negativa inlägg till oss som företag tar vi inte bort, om 

det inte är stötande eller kränkande, utan då får det ligga kvar och det 

besvarar vi då också såklart.” [FTG3] 

Dock uttrycker respondenterna att det kan finnas anledning att ta bort vissa typer 

inlägg. Genom följande citat beskriver respondenterna att de är tydliga med vilken 

typ av inlägg som eventuellt raderas: 

”Vi har aldrig tagit bort något, förutom en grej. Det var en grej, ett team, det 

var någon kille, det var ett mordhot, det tog vi bort.” [FTG1] 

”Men om det går så långt att någon vill att vi ska ta bort, så självklart gör vi det 

i så fall, men aldrig att vi inte för en dialog först." [FTG1] 
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”Sen har vi ju också en policy som ligger på vår Facebooksida. Där det står vilka 

inlägg vi svarar på och vad vi raderar.” [FTG2] 

”[…] sen har vi ju en policy även för själva Facebooksidan, där vi säger att om 

folk skriver kränkande eller stötande saker, så har vi rätt att ta bort de 

inläggen.” [FTG3] 

Givet citaten handlar att agera om hur företagen bemöter kritik på social media. 

Tillvägagångssätten skiljer sig men gemensamt är att någon typ av bemötande 

utförs av samtliga företag.  
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5 Diskussion 

I detta avsnitt för vi en diskussion gällande vad respondenterna uttryckt i relation 

till litteraturstudiens möjligheter och utmaningar samt de teman som vuxit fram 

genom studien. Baserat på det empiriska materialet har vi delat in kritikhantering i 

tre teman, vilka är: att vara tillgänglig, att vara lyhörd och att agera. Dessa tre teman 

är givet studien väsentliga för hur företag hanterar kritik på social media. En 

skillnad uppmärksammades i vår undersökning gällande de sociala medier vi valt, 

Facebook och Twitter. Vårt empiriska material ger uttryck för att Facebook används 

mer frekvent än Twitter. Anledningen till den mer frekventa användningen av 

Facebook kan bero på det högre användarantalet och den bredare 

publiceringsmöjligheten i form av bild, video, text och chatt. Twitter har även en 

begränsning i antal ord per inlägg som verkar bidra till att konsumenter och företag 

i större utsträckning använder Facebook vid kritikrelaterade situationer.  

 

Vårt empiriska material visar att social media har skapat nya sätt att kommunicera 

mellan företag och konsumenter. Studien visar att social media har möjliggjort 

relationer som är personliga, spontana och öppna. Detta stöds av litteraturstudien 

som visar att en ny typ av kommunikation mellan företag och konsument har 

skapats som inte varit tänkbar innan social medias framväxt (Culnan, McHugh & 

Zubillaga, 2010; Turban, 2012). Öppenheten tycks vara positiv då den även kan 

möjliggöra för konsumenter att hjälpa varandra genom att exempelvis besvara 

varandras frågor (Postman, 2009). Företag kan nå ut till fler människor än vid 

exempelvis kundtjänst via telefon. Öppenheten medför också att kritik samlas och 

uppmärksammas av flera på ett och samma ställe vilket kan leda till utveckling och 

förbättring av berört område.   

 

Att vara tillgänglig tolkar vi givet det empiriska materialet som en förutsättning för 

att hantera kritik på social media. För att vara tillgängliga tillämpar företagen olika 

arbetssätt. Det krävs en kanalmedvetenhet som innebär att veta vilken typ av 

användningsområde respektive kanal lämpar sig bäst för. Exempelvis uttrycker en 

av respondenterna att Twitter lämpar sig bäst för korta frågor av teknisk karaktär. 

Facebook tycks däremot användas som en temperaturmätare med ett bredare 

användningsområde. Att finnas på social media under de flesta av dygnets timmar 

skapar en möjlighet att snabbt hantera olika typer av kritik. Det empiriska 

materialet visar att samtliga företag har som mål att vara verksamma på social 

media under alla dygnets timmar. För att lyckas ha en hög aktivitetsnivå krävs olika 

typer av resurser, dels människor, tid och teknik. En medvetenhet angående vilken 
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eller vilka sociala medier ens målgrupp befinner sig i är viktigt för att nå ut till och 

anpassa sig efter konsumenterna.  

 

För att vara lyhörd, fånga upp kritik och att integrera flöden från olika sociala 

medier verkar någon typ av teknisk lösning vara av vikt. Fördelar med en teknisk 

lösning kan bland annat vara att omnämnanden faller i tidsordning, ingen kritik 

missas och att en överblick skapas. Givet vår studie visar respondenterna en 

medvetenhet om att kritikrelaterade inlägg på social media snabbt kan eskalera. De 

uttrycker även att deras första agerande på kritiken betyder mycket för framtida 

interaktioner och relationer. Litteraturstudien visar även att spridningen på social 

media kan vara okontrollerbar vilket kan leda till att företag kan förlora sitt rykte 

(Aula, 2010; Booth, 2011). Denna typ av tekniska lösning kan därför vara ett 

hjälpmedel för företag att samla information från konsumenter i realtid. Den låga 

användningsgraden av de tekniska lösningarna kan bero på att de är svårhanterade, 

har fördröjda synkroniseringstider eller att det är lättare att bevaka kanalerna var 

för sig.  

Att agera anpassat efter varje individuell konsument och situation verkar 

betydelsefullt givet vår empiriska studie. Respondenterna uttrycker en vilja om att 

på något sätt bemöta all typ av kritikrelaterade inlägg som publiceras riktat till dem 

på social media. Att som företag ta del av vad som skrivs om dem på social media 

skapar ett val om att bemöta kritiken som framkommer (Carlsson, 2009; Kietzmann 

et al., 2011; Postman, 2009). Givet studien har olika arbetssätt framkommit, med 

och utan riktlinjer. Riktlinjerna beskriver bland annat hur medarbetarna ska 

besvara inlägg, vilket språk och tonalitet som ska användas samt hur snabbt inlägg 

ska besvaras. Resultatet av litteraturstudien visar också på att företag kan behöva ge 

strategiska svar på kritik från konsumenter (Karakaya & Barnes, 2010). En 

motsägning jämfört med litteraturstudien och övriga företag är att i ett av företagen 

tillämpas ett friare arbetssätt där medarbetarnas egenskaper och värderingar är i 

fokus. De förlitar sig på att medarbetarnas personligheter representerar företagets 

värderingar i hanteringen av konsumenter och kritiken från dem. Överblicken av 

respektive flöde indikerar att företaget med fritt arbetssätt överlag har en mer 

positiv anda på deras Facebook- och Twitterflöden än övriga företag. Om det finns 

ett samband mellan arbetssättet och den positiva andan är svårt att avgöra, då det 

även kan bero på exempelvis branschen de är verksamma i. 

Under studien har vi uppmärksammat att respondenterna uttrycker en svårighet 

vad gäller att exemplifiera hur olika typer av kritik bemöts. Anledningen tycks bero 

på att varje kritikrelaterad situation är unik och därför finns det inget 
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generaliserbart bemötande. En bild vi skapat är dock att vid positiv kritik bemöts 

konsumenten med en bekräftelse och ofta en uppskattning i form av ett ”Tack!”. 

Negativ kritik bemöts ofta med en förståelse, en ursäkt och en åtgärd. Åtgärden kan 

vara ett direkt svar på kritiken eller en hänvisning till exempelvis kundtjänst. En 

personlig dialog eller hälsning, i form av tilltalning av exempelvis förnamn, kan 

bidra till en mer positiv inställning och en känsla av äkthet, vilket samtliga företag 

använder sig av. Även litteraturstudien pekar på ett kunskapsgap gällande bristande 

forskning om hur företag förväntas bemöta kritik från konsumenter på social media 

(se exempelvis Karakaya & Barnes, 2010; Aula, 2010). Svårigheten att uttrycka hur 

kritik hanteras på social media kan vara en orsak till den bristande forskningen 

inom området. 

Våra teman att vara lyhörd och att agera kan relateras till vad Culnan, McHugh och 

Zubillaga (2010) beskriver om strategiutveckling vad gäller främst 

absorptionsförmåga. Absorptionsförmåga innebär att vara lyhörda, bemöta och ta 

till sig information som genereras av konsumenter. Deras riktlinjer pekar dock på 

användandet av social media som helhet medan vårt resultat beskriver hur företag 

hanterar positiv och negativ kritik på social media.  

 

Respondenterna uttrycker en medvetenhet om att det som pågår på social media 

även kan spridas utanför nätverken. Både vår empiriska studie och litteraturstudien 

(se exempelvis Culnan, McHugh & Zubillaga, 2010) tydliggör att kritikhantering är 

en viktig aspekt för företag vid användandet av social media. Givet vår studie är tre 

övergripande teman betydelsefulla för att hantera kritik från konsumenter på social 

media. Dessa är att vara tillgänglig, att vara lyhörd och att agera. Företagen har olika 

tillvägagångssätt i respektive tema, men gemensamt är att det finns en relation 

mellan att vara tillgänglig, att vara lyhörd och att agera. Relationen innebär att våra 

teman är beroende av varandra och att inget av dem kan verka på egen hand.  

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

6 Slutsats 

Uppsatsen syftar till att besvara frågan om hur företag hanterar kritik på social 

media. För att besvara frågan genomförde vi en litteraturstudie och samlade in ett 

empiriskt material. Baserat på det empiriska materialet kunde vi i form av tre 

övergripande teman besvara frågan som representerar hur företag hanterar kritik 

på social media.  

Litteraturstudien beskriver möjligheter och utmaningar, för företag, som kan uppstå 

vid kritikhantering på social media. Möjligheter kan bland annat vara ökad 

konsumentinvolvering, varumärkesförstärkning och förbättrade kundrelationer. 

Utmaningar kan bland annat vara snabb spridning, ryktesrisker och att en samlad 

negativ sanning synliggörs. Givet den snabba spridningen och öppenheten som 

social media erbjuder kan en situation vändas från negativ till positiv, från positiv 

till negativ, från möjlighet till utmaning och från utmaning till möjlighet. För att 

undvika utmaningar och skapa möjligheter kan företag hantera kritik på följande 

sätt: 

 

Figur 3 - Kritikhantering på social media 

Modellen illustrerar hur företag hanterar kritik från konsumenter på social media. 

Vi har brutit ner våra tre övergripande teman och exemplifierat hur företag gör för 



 

34 

 

att hantera kritik under respektive tema. Att vara tillgänglig är en förutsättning för 

att ha en möjlighet att hantera positiv och negativ kritik. Företag är tillgängliga 

genom att veta och hålla sig uppdaterade om vilka sociala medier deras 

konsumenter befinner sig i. Företagen är också verksamma på social media under 

stora delar av dygnets timmar vilket bidrar till en hög aktivitet och visar på en 

medvetenhet angående oförutsägbarheten på social media. Att vara lyhörd innebär 

att företag uppmärksammar och lyssnar på kritik från konsumenter samt 

förbereder ett agerande för varje situation. Att agera handlar om hur företag 

bemöter positiv och negativ kritik från konsumenter på social media. Beroende på 

om kritiken är positiv eller negativ tillämpas olika förhållningssätt. Vid positiv kritik 

bekräftar företagen den i form av exempelvis en gillamarkering eller motsvarande 

på Twitter. De vidarebefordrar även kritiken till rätt person eller till rätt del av 

verksamheten. Vid negativ kritik visar företagen en förståelse och ursäktar för det 

upplevda problemområdet. Slutligen vidtar företagen en åtgärd som anpassas efter 

varje enskild konsument och kritikrelaterad situation.  

Social media kan ses som ett nytt sätt att tillhandahålla kundservice där 

kritikhantering spelar en väsentlig roll. Syftet med att hantera positiv och negativ 

kritik verkar i slutändan vara för att skapa och upprätthålla goda kundrelationer.  

6.1 Vidare forskning 

Under studien framkom tre övergripande teman med underliggande exempel för att 

hantera kritik från konsumenter på social media. Det hade varit intressant att vidare 

studera vilka effekter olika typer av agerande kan medföra. Intressant, och av vikt, 

hade även varit att ta fram riktlinjer för hur företag med fördel kan hantera positiv 

och negativ kritik. Vi har undersökt fenomenet ur ett företagsperspektiv, det kan 

vara väsentligt att även undersöka fenomenet ur konsumenters synvinkel.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Artikelplan 
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8.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor 

1. Kan du beskriva din roll i företaget? Hur fick du den?  

 

2. Vi har sett att ni är aktiva på Facebook och Twitter. Hur länge har ni varit 

aktiva på respektive media?  

 

3. Vad är syftet med användningen av respektive media? Hur kom det sig att ni 

började arbeta med social media? Fanns det några argument för att inte börja 

använda social media?  

 

4. Har ni något utsatt mål för användandet? Mätbart? 

 

5. Kan du rangordna de tre viktigaste punkterna varför ert företag är aktiva på 

social media? 

 

6. Vem sköter/ansvarar för arbetet? En person? Grupp? Konsult?  

 

7. Hur läser ni av innehållet som publiceras på era sociala media flöden? 

System? Mänsklig observation?  

 

8. Hur frekvent övervakas de olika kanalerna? Dygnet runt? Veckodagarna? 7-

16? 

 

9. Hur hanterar ni följande kritik på social media? Hur bemöter ni skribenten via 

mediet? 

a. Positiv (exempel: en konsument lovordar en produkt/tjänst/service) 

b. Negativ (exempel: en konsument klagar på en produkt/tjänst/service) 

 

10. Kan du beskriva lärdomar ni fått genom att använda social media? Hur har 

det påverkat ert fortsatta arbete vid liknande situationer? 

a. Positiv  

b. Negativ 

 

11. Finns det några strategier, policys eller riktlinjer för arbetet?  

a. Om ja, hur har de utarbetats? Hur kom ni fram till att ni ska göra som 

ni gör?  

b. Om nej, hur gör ni? 
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12. Förekommer det att ni tar bort inlägg? Isåfall varför, varför inte? När? Vilken 

typ av inlägg?  

 

13. Hur används den information ni tillhandahåller från era konsumenter via 

social media? 

 

14. Har er relation till era konsumenter förändrats i och med social media?  

a. Om ja, hur? 

b. Om nej, varför inte?  

 

15. Kan du berätta om vad du i allmänhet tycker om att använda social media 

och vad det innebär för ert företag?  

 

16. Är det något du vill tillägga? 
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8.3 Bilaga 3 – intervjumall 

 

Nr Fråga  Syfte Referens 

1 Vilken roll har du i 

företaget? Hur fick du 

den? 

Uppvärmningsfråga och för 

att ta reda på vem som 

svarar på frågorna.  

Uppvärmningsfråga.  

2 Vi har sett att ni är 

aktiva på både 

Facebook och 

Twitter. Hur länge 

har ni varit aktiva på 

respektive media? 

 

En uppvärmningsfråga för 

att ha underlag till 

beskrivning av företagen i 

fråga samt för att få en 

insikt i om företagen är 

nybörjare eller etablerade.  

- Culnan, McHugh och 

Zubillaga (2010) 

- Kaplan och Haenlein 

(2009) 

- Turban (2012) 

- Aula (2010) 

3 Vad är syftet med 

användningen av 

respektive media? 

Hur kom det sig att ni 

började arbeta med 

social media? Fanns 

det några argument 

för att inte börja 

använda social 

media?  

Att klargöra respektive 

företags syfte med att 

använda tekniken för att 

förstå dess 

användningsområde och 

jämföra med deras mål och 

vision.  

 

- Culnan, McHugh och 

Zubillaga (2010) 

- Schultz, Utz och Göritz, 

2011 

- Carlsson (2009) 

- Kaplan och Haenlein  

(2009) 

- Turban (2012) 

4 Har ni något utsatt 

mål för 

användandet? 

Mätbart? 

 

Klargöra var företagen 

strävar med användningen 

av social media ur et 

kritikhanteringsperspektiv.  

- Culnan, McHugh och 

Zubillaga (2010) 

- Kaplan och Haenlein  

(2009) 

- Postman (2009) 

5 Kan du rangordna de 

tre viktigaste 

punkterna varför ert 

Att få respondenterna att 

tänka till och faktiskt 

värdesätta vilka punkter 

- Carlsson (2009) 

- Postman (2009) 
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företag är aktiva på 

social media? 

som är viktiga i samband 

med social media.  

- Turban (2012) 

6 Vem sköter/ansvarar 

för arbetet? En 

person? Grupp? 

Konsult? 

 

Att ta reda på vem eller 

vilka som ansvarar 

respektive arbetar inom 

området.  

- Culnan, McHugh och 

Zubillaga (2010) 

- Porter (2009) 

- Kaplan och Haenlein 

(2010) 

7 Hur läser ni av 

innehållet som 

publiceras på era 

sociala media flöden? 

System? Mänsklig 

observation?  

Att ta reda på hur 

respektive flöden läses av 

och hur ofta. Finns 

webbsidor med system 

som sköter detta, eller kan 

det ske via mänsklig 

observation.  

- Culnan, McHugh och 

Zubillaga (2010) 

- Postman (2009) 

- Kaplan och Haenlein 

(2009) 

8 Hur frekvent 

övervakas de olika 

kanalerna? Dygnet 

runt? Veckodagarna? 

7-16? 

 

Att ta reda på hur ofta 

flödena läses av för att 

referenser stryker under 

att aktivitet är en av 

nyckelorden vid 

användning av social 

media.  

- Culnan, McHugh och 

Zubillaga (2010) 

- Carlsson (2009) 

- Kaplan och Haenlein 

(2009)  

9 Hur hanterar ni 

följande kritik på 

social media? 

a. Positiv 

b. Negativ 

Ta reda på hur företagen 

hanterar olika typer av 

kritik från konsumenter 

via deras olika kanaler.  

- Porter (2009) 

- Culnan, McHugh och 

Zubillaga (2010) 

- Turban (2012) 

- Carlsson (2009) 

10 Kan du beskriva 

lärdomar ni fått 

genom att använda 

social media? Hur har 

det påverkat ert 

fortsatta arbete vid 

För att få respondenten att 

tänka efter och berätta hur 

de arbetat vid tidigare 

kritikrelaterande 

situationer.  
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liknande situationer? 

11 Finns det några 

strategier, policys 

eller riktlinjer för 

arbetet? Om ja, hur 

har de utarbetats? 

Hur kom ni fram till 

att ni ska göra som ni 

gör? Om nej, hur gör 

ni? 

 

Ta reda på hur arbetet 

utförs och vilka, om det 

finns, riktlinjer som följs 

för både anställda och 

konsumenter. Referenser 

understryker vikten av att 

ha gemensamt satta mål 

för att lyckas på social 

media.  

- Culnan, McHugh och 

Zubillaga (2010) 

- Dougherty och Murth 

(2009) 

- Karakaya & Ganim 

Barnes (2010) 

- Kaplan och Haenlein 

(2010) 

- Turban (2012) 

12 Förekommer det att 

ni tar bort inlägg? I 

så fall varför, varför 

inte? När? Vilken typ 

av inlägg?  

 

Ta reda på om inlägg 

modifieras, raderas eller på 

annat sätt döljs för 

omvärlden och i så fall av 

vilken anledning. 

Referenser klargör vikten 

av att noggrant avväga 

vilka inlägg som förväntas 

tas bort respektive vara 

kvar.  

- Culnan, McHugh och 

Zubillaga (2010) 

- Turban (2012) 

 

13 Hur används den 

information ni 

tillhandahåller från 

era konsumenter via 

social media? 

 

Att ta reda på hur 

information från 

företagens konsumenter 

används. Klargöra om 

företag faktiskt lyssnar på 

önskemål, klagomål eller 

beröm från konsumenter 

eller om social media 

endast används för att 

synas och sprida sitt 

budskap.  

- Postman (2009) 

- Carlsson (2009) 

- Turban (2012) 

- Aula (2010) 

- Porter (2009) 

14 Har er relation till 

era konsumenter 

Ta reda på om 

kundrelationer har stärkts 

- Postman (2009) 
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förändrats i och med 

social media? Om ja, 

hur? Om nej, varför 

inte? 

 

eller försvagats, om 

kundkretsen ökat, om fler 

klagomål inkommit med 

mera.  

 

- Carlsson (2009) 

- Aula (2010) 

- Turban (2012) 

- Haenlein och Kaplan 

(2009) 

15 Kan du berätta om 

vad du i allmänhet 

tycker om att 

använda social media 

och vad det innebär 

för ert företag?  

Ta reda på vad 

respondenten tycker om 

att företaget arbetar med 

social media.  

 

 

16 Är det något du vill 

tillägga? 

Säkerställa att det inte 

finns något som 

respondenten vill berätta 

om men inte har haft 

möjlighet till. 
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