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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilket av företagen Handelsbanken, Systembolaget 

och Ving som är bäst på Twitter. Resultatet baserades på hur väl företagen kommunicerar med 

sina kunder på Twitter. Kommunikationen undersöktes utifrån tre perspektiv: svarsbeteende, 

svarsfrekvens, och svarstid. Analysmodellen skapades med inspiration av huvudsakligen 

SERVQUAL och Lady Geeks emotionella intelligenskvot (EQ). 

 

I denna uppsats används kvantitativa innehållsanalyser med några kvalitativa inslag. En 

innehållsanalys har använts för att undersöka innehållet i företagens tweets utifrån  

variabelvärden som indikerar olika typer av beteende. En kvantitativ innehållsanalys användes 

även för att ta reda på svarsfrekvensen, dvs. hur många av kundernas tweets som företagen 

besvarar. Den kvantitativa innehållsanalysen användes igen för att ta reda på svarstiden, hur lång 

tid det tar för företagen att svara sina kunder. 

 

Resultatet från studien visar att Ving är bäst på att kommunicera med sina kunder, 

Handelsbanken kom på andra plats, och Systembolaget kom på tredje plats. Ving fick topp betyg 

i alla tre perspektiv, Systembolaget var näst bäst gällande svarsbeteende, men Handelsbanken 

presterade bättre vad gäller svarsfrekvensen och svarstiden. 

 

Förhoppningen är att denna undersökning ska bidra till att ge företag en bättre förståelse av hur 

de ska agera på sociala medier, och hur de ska kommunicera med sina kunder. 

 

Nyckelord: Twitter, sociala medier, kundtjänst, företag 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 
The purpose of this essay is to determine which of these following companies: Handelsbanken, 

Systembolaget, and Ving, is best at Twitter. The results are based on how well the companies 

communicate with their customers on the social network. The companies' communication was 

examined through three perspectives: communication behavior, communication frequency, and 

communication time. 

 

The analysis model was developed using mainly SERVQUAL and Lady Geeks EQ, these are also 

the main theories that have been used to interpret the results of the study. Different quantitative 

data analysis methods have been used to collect data. A content analysis was used to examine the 

content of the companies tweets by using variable values that indicate different types of behavior. 

A quantitative content analysis was used to examine communication frequency i.e. how 

frequently the companies respond to their customers. The quantitative content analysis was used 

again to determine the communication time - how much time it takes the companies to respond 

to customers. 

 

The results of the study show that Ving is best at communicating with customers on Twitter, 

Handelsbanken came in second place, and Systembolaget finished third. Ving scored top marks 

in all three perspectives while Systembolaget got the second highest mark in communication 

behavior. Handelsbanken scored much higher in both communication frequency and 

communication time and thus was able to surpass Systembolaget. 

 

The aim of this research is to contribute to helping companies better understand how they 

should conduct and position themselves on social media and in what manner they should interact 

with their customers. 
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Kodningen och analysen av insamlad data skedde i samarbete mellan författarna. Uppsatsens 

resultat, analys, och avslutning, samt avsnitt 4.1 Strategisk kommunikation och 4.3.1 
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Hagar Muhaba skrev uppsatsens abstract, samt kapitel 1. Inledning och 3. Bakgrund. I 

teorikapitlet skrev hon avsnitt 4.2: Sociala medier, 4.2.1: Twitter som socialt medium, 4.3: 

Kundtjänst, och 4.3.2: Lady Geek EQ. Muhaba ansvarade även för utvecklingen av 

insamlingsverktygen, analysmodellen, samt mätverktygen för sammanställningen av resultatet. 

Hagar Muhaba skrev även hela kapitlet 5: Metod & Material, inklusive samtliga underrubriker. 
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1. Inledning 

Många företag använder idag sociala medier, och när de används rätt erbjuder sociala medier stor 

potential för företagen att stärka sitt varumärke. Sociala medier har fått en inofficiell funktion 

som kundserviceplattform där företagen förväntas besvara omväxlande frågor om sina produkter 

och verksamheter (Oracle 2012). Det är därför viktigt att företagen är medvetna om hur de 

kommunicerar och bemöter sina kunder på bästa sätt. 

 

Sociala medier har en allt större påverkan på det traditionella medielandskapet vilket innebär att 

företagen inte längre har råd att göra misstag. Där kommunikationen mellan företag och kund 

tidigare varit begränsad kan idag nästan vem som helst framföra sin åsikt. Företagen måste 

uppträda offentligt inför miljontals åskådare. Varje misstag, klumpiga, eller ogenomtänkta svar 

finns nu tillgängligt för allmänheten och riskerar att reflektera dåligt på företaget. 

 

Utan en noga genomtänkt strategi och en realistisk bild av vad som väntar dem kan företagen 

orsaka mer skada än nytta. För företag som missköter sin plattform på sociala medier kan 

konsekvenserna bli förödande, å andra sidan kan sociala medier när de hanteras rätt vara extremt 

belönande. Vad är då bra och dålig användning av social media? Vad gör företagen rätt och fel, 

och vad har det helt och hållet missat? Hur blir man bäst på Twitter? Det är med intresse av detta 

som uppsatsen ämnar att undersöka hur företagen kommunicerar med användare på Twitter och 

vilket företag som gör det bäst. 

 

1.1 Problemformulering 

Kunder på Twitter förväntar att företagen ska kommunicera med dem och bevarar deras frågor 

(Oracle 2012). Om företagen är förberedda på att bemöta kritik och funderingar kan det öka 

förtroendet för verksamheten (Wollan 2010). Det är sålunda viktigt att inte bara bemöta kritik 

utan även att vara medveten om hur man bemöter den. I denna uppsats undersöks det hur 

företagen kommunicerar med kunder på Twitter. Företagens beteende i konversationer med 

kunder analyseras och genom detta dras en slutsats kring vilket av företagen som är bäst på 

Twitter. Forskningen om företag och sociala medier är fortfarande relativt ung och det finns 

därför utrymme att göra ett avtryck på kartan. Trots att det redan existerar ett fåtal studier om 

Twitter och företag så finns det inga som ställer företagen mot varandra på det här sättet. Denna 

uppsatsen fungera då som ett bra komplement och bidragande till den forskning som redan finns 

angående hur företagen bör positionerna sig själva på Twitter. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att dra en slutsats kring vilket av de följande företagen: Systembolaget, 

Handelsbanken, och Ving som är bäst på Twitter. Resultatet baseras på i vilken mån företagen 

påvisar önskvärt beteende i sin kommunikation med kunder på Twitter. Definitionen av önskvärt 

och icke-önskvärt beteende bygger på teorier och tidigare forskning inom kommunikation och 

kundtjänst och kommer att vidareutvecklas under metoden. Företagens interaktion med kunder 

kommer att undersökas utifrån tre perspektiv: företagens svarsbeteende, svarsfrekvens, och 

svarstid. Data insamlingsverktygen för denna undersökning är kvantitativa innehållsanalyser. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur kommunicerar Systembolaget, Handelsbanken, och Ving med kunder på Twitter, och vilket 

av företagen gör det bäst? 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen innehåller sju kapitel utöver inledningen. Kapitel 2 inleds med en introduktion av 

uppsatsens studieobjekt och en översikt över de valda företagen. Uppsatsen fortsätter med en 

Bakgrund (kapitel 3) som innehåller en litteraturöversikt över tidigare forskning inom området 

'företag och sociala medier'. I teorin (kapitel 4) presenteras de teoretiska ansatserna som 

undersökningen vilar på. Under teorin presenteras även uppsatsens definition av begreppen kund 

och kundtjänst. Under metod och material (kapitel 5) redovisas metoder och insamlingsverktyg 

samt den analysmodell som har använts för att tolka och förstå materialet. Under detta kapitel 

redovisas även värderingsskalor för resultaten av undersökningen. Kapitlet avrundas med en 

reflektion över uppsatsens trovärdighet och etiska överväganden. I resultaten (kapitel 6) redovisas 

resultatet från undersökningen. Resultatet är strukturerat utifrån de tre 

undersökningsperspektiven: svarsbeteende, svarsfrekvens, och svarstid. I analysen (kapitel 7) 

tolkas resultatet av undersökningen i ljuset av de teoretiska ansatserna. Analysen följer samma 

redovisningsstruktur som använts vid redovisningen av resultatet. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion (kapitel 8) där resultatet presenteras i kontexten av syftet och frågeställningen. En 

diskussion om var uppsatsen positionerar sig bland samtida forskning inom ämnet och 

uppsatsens samhälliga bidragande fortgår. Diskussionen avrundas med förslag till vidare 

forskning. 
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2. Val av företag 

För denna undersökning var strategin att hitta företag som redan är etablerade serviceföretag, 

eller företag där kundmöten är en regelbunden - och viktig del av verksamheten. Det var ett 

medvetet val att arbeta med företag som redan är erkända storspelare inom sin respektive 

bransch, och att sedan se hur detta översätter sig till deras aktiviteter på Twitter, eftersom detta 

ansågs tillföra en intressant aspekt till undersökningen. 

 

De utvalda företagen för denna undersökning har samtliga utnämnts som Sveriges bästa 

serviceföretag 2015 inom sin respektive bransch av ServiceScore. ServiceScore drivs av Anders 

Örtengren och Satish Sen som har arbetat med att utveckla och implementera servicekoncept i 

över 25 år (servicescore.se). ServiceScore vänder sig till alla som arbetar med kundupplevelser i 

alla faser, från försäljning, till leverans, support och reklamationer. ServiceScore är en modell som 

kartlägger, analyserar och strukturerar kundrelationer med utgångspunkt från olika viktiga 

händelser som sker och som leder till att kunden och företaget möter varandra. Varje år mäts 

konsumenternas serviceupplevelser och sedan delas ett pris ut till de företag, myndigheter och 

organisationer som enligt det svenska folket anses ge bäst service. År 2015 byggde 

nomineringarna av företagen på svar från en riksrepresentativ undersökning där 3500 personer 

mellan åldrarna 18-79 år hade röstat (mistat.se). 

 

Systembolaget har vunnit inom sin bransch de senaste tre åren och valdes därför till 

undersökningen tillsammans med Handelsbanken och Ving som också var vinnare inom sina 

respektive branscher. Systembolaget vann inom detaljhandeln, och Handelsbanken vann inom 

bankbranschen, Ving blev vinnarna inom rese- och semesterbranschen. 

 

Systembolaget är ett statligt aktiebolag som har monopol i Sverige på detaljhandel med 

spritdrycker, vin och öl som har en alkoholhalt på över 3.5 procent. Systembolaget drivs utan 

vinstintresse. I det uppdrag de har fått från staten ingår att de ska informera om alkoholens 

hälsorisker, ge bra service, och att sälja med ansvar (systembolaget.se). Systembolaget gick med 

på Twitter i oktober 2010, deras twitterkonto @systembolaget har ca 6087 följare, och har 6883 

stycken tweets (twitter.com/systembolaget 2015.12.28). 

 

Svenska Handelsbanken är en av Nordens största banker och de har ett rikstäckande kontorsnät i 

Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Handelsbanken är en 

universalbank med ett stort antal finansiella tjänster för både företag och privatpersoner. 
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Handelsbanken är decentraliserad och deras verksamhet utgår alltid från kundens behov. Detta 

innebär att alla affärsbeslut som rör de enskilda kundernas relation med banken tas nära kunden 

(handelsbanken.se). Endast Handelsbankens svenska twitterkontot, @handelsbanken, kommer 

att ingå i denna undersökning. Handelsbanken gick med på Twitter i januari 2010, och 

twitterkontot @handelsbanken har ca 3740 följare, och har skrivit ca 4055 tweets 

(twitter.com/handelsbanken, 2015.12.28). 

 

Ving är Sveriges ledande researrangör och erbjuder resor till mer är 400 resmål i över 50 länder. 

De arrangerar bland annat charterresor, paketresor med reguljärflyg, enskilda flygbiljetter och 

hotell övernattningar. De skriver på deras hemsida att de inte säljer resor, utan att de säljer 

förväntningar, upplevelser och minnen. De har som mål att deras gäster ska få de bästa veckorna 

på året och att upplevelsen ska göra att känslan ska finnas kvar länge (ving.se). Ving har funnits 

på Twitter sedan december 2008, och deras twitterkonto @Vingresor har ca 12400 följare, och ca 

8747 tweets (twitter.com/vingresor, 2015.12.28). 

 

Dessa företag ingår i olika branscher vilket anses tillföra ett värde till undersökningen. Eftersom 

målet med uppsatsen är att kunna säga något om hur företag bör positionera sig själva på Twitter 

finns det en poäng i att applicera undersökningen på företag inom olika branscher. En mångfald 

av företag inom olika sektorer och med varierande verksamheter befinner sig idag på Twitter.  

Att applicera undersökningen på olika slags företag bidrar även till att studien blir mer 

inkluderande. De teorier som uppsatsen vilar på är anpassade och applicerbara på företag inom 

alla typer av branscher och kan därför med fördel appliceras på Handelsbanken, Systembolaget, 

och Ving. 

 

Som alltid finns de faktorer som kan orsaka dispyt. Handelsbanken är en bank och man skulle 

därför exempelvis kunna argumentera att det finns tillfällen då Handelsbanken måste formulera 

sig formellt eftersom detta är i enlighet med företagets profil. Sedan finns Systembolaget som har 

monopol på spritförsäljning i Sverige och därför skulle det gå att argumentera att Systembolaget 

inte är tillräckligt motiverade att göra bra ifrån sig eftersom de inte har konkurrens, mer om detta 

kommer att diskuteras i metodkapitlet. Dessutom finns de faktorer som vi inte kan vet om, 

exempelvis ifall Ving har en välutvecklad kundtjänst som de hellre lägger sin tid på istället för att 

besvara ärenden på Twitter. Det finns således olika okontrollerbara faktorer - men inga som vi 

bedömer kommer att gynna eller missgynna företagens resultat i undersökning. Företagen har 

valts baserat på deras kompetens och vi bedömer dem som likvärdiga motståndare för varandra. 
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3. Bakgrund 

Kapitlet inleds som en introduktion till tidigare forskning inom området: företag och sociala 

medier, med särskilt fokus på företag och Twitter. Bakgrunden ger läsaren en introduktion till 

ämnet och en uppfattning om var uppsatsen tar avstamp från. Bakgrunden ämnar att ge läsaren 

ytterligare kunskaper om forskningsområdet. 

 

Sociala medier erbjuder företagen många möjligheter, bland annat möjligheten att interagera med 

existerande och potentiella kunder. En studie från 2013 visade att företag som kommunicerar i 

realtid genom nätverk som Twitter genererar högre grad av förtroende bland konsumenter 

(Dasilva et. al 2013). En närvaran på sociala medier kan också leda till ökad försäljning och 

generera mer trafik till företagens hemsidor (Thoring, 2011). 

 

Trots att många företag idag har ett intresse av att befinna sig på sociala nätverk är företagens 

förståelse av sociala medier begränsad (Kaplan 2010). Det som kan tyckas vara fördelen med 

sociala medier anser många företag också är nackdelen. Företagen känner sig obekväma med att 

vistas på en plats där konsumenter kan tala fritt med - och om företagen. Tidigare kunder 

företagen kontrollera den information som fanns tillgänglig för allmänheten genom 

pressmeddelanden och PR-agenter men idag har företagen allt mindre kontroll och inflytande 

över vad som sägs och sprids om deras verksamheter (Kaplan 2010). 

 

Det finns de som hävdar att sociala medier som Twitter bryter ner barriären mellan den offentliga 

och privata kommunikationssfären genom att sätta makten i händerna på individer (Curran 2012). 

Makten har således skiftats från dem i marknadsföring och PR till individerna som skapar, delar, 

och konsumerar information (Kaplan 2010). Kietzmann (2011) menar att sociala medier har 

bidragit till demokratiseringen av företagskommunikationen eftersom att diskussioner om 

varumärken, produkter, och företag nu kan äga rum utan företagens medgivande. Däremot är 

företagen inte är helt uteslutna. De kan välja att delta i dessa samtal genom sin närvaran på sociala 

medier (Kietzmann 2011). Jenkins & Deuze (2008) skriver att företagen genom att använda 

flödet av medieinnehåll mellan olika kanaler kan utöka möjligheterna till mer intäkter, bredda 

marknaderna, och stärka konsumenternas lojalitet och åtagande. Företagen måste lära sig hur de 

ska använda olika medietekniker på bästa möjliga sätt om de ska kunna ta större kontroll över 

medieflödet och interagera med andra. Men det handlar inte bara om att tweeta, det handlar om 

hur man tweetar, innehållet och hur man förmedlar innehållet är avgörande. Konsumenterna har 

en högre maktställning och ett större inflytande än tidigare (Kietzmann 2011). Företagen måste 
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bli skarpare och snabbare på fötterna om de ska kunna nyttja och få ut det mesta av sociala 

medier. 

 

A witty comment or botched response on Twitter can travel to Facebook and even 

news websites in minutes...” a single miscalculated remark can cascade into an 

avalanche of disapproval...” It has never been as easy and as quick for reputations 

to be made and destroyed. (Belinda Parmar 2015) 

 

Twitter som nätverk är lämpat för kontinuerliga konversationer vilket har resulterat i att 

människor som är aktiva på nätverket väljer att nå ut till företagen angående olika ärenden 

relaterade till sin upplevelse av varumärket via Twitter. Hur företagen sedan hanterar dessa typer 

av ärenden är väldigt viktigt. Företag har helt enkelt inte råd att begå misstag eftersom 

konsekvenserna kan bli förödande. Företagen måste ha kännedom om hur de ska hantera olika 

situationer när de uppstår annars riskerar de inte bara att ställas  inför dåligt ljus utan det kan även 

ha lågsiktiga konsekvenser på företagens anseende (Kietzmann 2011). 

 

These days, one witty tweet, one clever blog post, one devastating 

video—forwarded to hundreds of friends at the click of a mouse—

can snowball and kill a product or damage a company's share price. 

(Tim Weber 2010, refererad i Kietzmann et al. 2011:242) 

 

En twitterstudie från 2011(Evolve24) visar att 49 % av kunder som framför klagomål via Twitter 

förväntar att företagen skall ta del av tweetsen. Men endast 29 % får någonsin feedback, vilket 

innebär att 71% av företag totalt ignorerar klagomål. Trots att 83 procent tycker om, eller 'älskar' 

att få svar på sina tweets, var endast 40 % nöjda med svaren. Detta indikerar att företagen 

framförallt måste bli bättre på att svara och tänka igenom sina svar. 

 

Med intresse av företag på Twitter har vi valt att undersöka Handelsbanken, Systembolaget, och 

Ving utifrån företagens kommunikation med sina kunder på Twitter. Då förhoppningen är att 

denna uppsats ska fungera som en vägledning för företag på Twitter beträffande hur de bör 

positionera sig och interagera med sina kunder finns det en poäng i att applicera undersökningen 

på företag inom olika fält. De teorier som uppsatsen vilar på är anpassade och applicerbara på 

företag inom alla typer av branscher och kan därför med fördel appliceras på de företag som 

utgör studieobjekten i denna undersökning. 
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4. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras och förklaras de teoretiska perspektiv och begrepp som har använts i 

undersökningen. Teorierna ligger till grund för utvecklingen av insamlingsverktygen och 

analysmodellen. 

 

4.1 Strategisk kommunikation 
 

Denna uppsats förankras inom området strategisk kommunikation. Strategisk kommunikation är 

en kommunikationsteori inom medie- och kommunikationsvetenskap. Enligt Bonniers svenska 

ordbok (1994) är definitionen av Strategisk "välplanerad" och definitionen av Kommunikation 

"överföra information". Strategisk kommunikation är således kommunikation med ett ändamål. 

Det finns två huvudsakliga funktioner inom Strategisk kommunikation: Marknadsföring, och PR. 

 

Marknadsföring och PR uppstod först som externa kommunikationsdiscipliner när företagen 

insåg att de behövde engagera sig i problem som berörde allmänheten (PR) såväl som att arbeta 

effektivt för att lansera produkter på marknaden (marknadsföring) för att bli framgångsrika 

(Cornelissen 2010). Marknadsföring fokuserar på marknaden och produkt- eller servicerelaterade 

kommunikationer i syfte att sälja. PR handlar istället om att hanterar det allmänna i en 

organisation. Publicister mobiliserar sig när företagen tar ett beslut, eller när det sker något, som 

kommer att påverka allmänheten (Cornelissen 2010).  

 

Enligt Cornelissen (2010) finns det stora likheter mellan marknadsföring och PR var gäller 

riktning och taktik, de delar dessutom gemensam grund. Frågan är var gränsen mellan 

marknadsföring och PR går, eftersom det finns de som förespråkar integrerad kommunikation 

och de som menar att funktionerna ska hållas separata (Cornelissen 2014). 

 

Philip Kotler och William Mindak beskriver relationen mellan marknadsföring och PR som 

sådan:  

marketing exists to sense, serve, and satisfy customer needs at a 

profit’, while ‘public relations exists to produce goodwill with the 

company’s various publics so that these publics do not interfere in 

the firm’s profit-making ability (refererad i Cornelissen 2010:17). 
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Integrerad kommunikation är en sammansmältning av marknadsföring och PR. Tidigare ansåg 

man att marknadsföring och PR hade olika mål och tillvägagångssätt men på 80-talet ledde bl.a. 

oron över ökade kostnader till att företagen tog initiativet att undersöka andra sätt att främja 

kundlojalitet och bygga varumärkeskännedom. De började använda något som kallas 

"marknadsförings PR". Marknadsförings PR innebär att företagen publicerar nyheter och events 

relaterade till produktlanseringen och marknadsföringen av produkter genom PR metoder. 

(MPR) är såldes användningen av PR tekniker för marknadsföringssyfte. 

 

Ett exempel på Marknadsförings PR (MPR) var när Pressbyrån den 9 september 2015 lanserade 

sin kampanj "Insamlingsbyrån". Pressbyrån annonserade på sociala medier att alla intäkter från 

Pressbyråns butik på Centralstationen i Stockholm skulle skänkas till Rädda Barnen till förmån 

för människor på flykt. Pressbyråns originella meddelande fick 10 902 gillningar på Facebook och 

delades nästan 3000 gånger (https://www.facebook.com/Pressbyran?fref=nf ). Kampanjens 

ändamål var att samla pengar till människor i behov (PR) men självklart har Pressbyrån även en 

underliggande strategi som är marknadsföring för det egna företagen. Det är den bästa sortens 

reklam, gratis, diskret, och förklädd i PR. De intäkter som Pressbyrån skänkte till Rädda Barnen 

kommer företaget att få tillbaka fyrfaldigt i form av allmänhetens sympati, tillit, 

varumärkeskännedom, och anseende vilket är det som slutligen leder tillbaka till att folk väljer att 

handla hos ett företag före att annat. Förmånerna av Insamlingsbyrån lever kvar långt efter 

kampanjens slut.   

 

Ett argument för att marknadsföring och PR bör hållas skilda är kommunikationsstilen. De 

menar att allmänheten måste tilltalas av organisationer på ett annat sätt än marknaden; genom en 

mer balanserad och symmetrisk dialog. Trots att det också finns de som menar att PR redan 

präglas av asymmetrisk kommunikation (Cornelissen 2014). 

 

Anseende 

En stor del av strategisk kommunikation går ut på att arbeta med företagens anseende. Anseende 

är viktigt eftersom företagen måste särskilja sig från konkurrenterna. Fler valmöjligheter för 

konsumenten innebär större konkurens för företagen och en ökad press att stick ut ur mängden. 

Företagen spenderar miljonbelopp på att göra reklam, marknadsföra, och exponera sina 

produkter i hopp om att vi ska välja just dem (Cornelissen 2014) och sociala medier har på många 

sätt också blivit ännu en plattform för detta.  
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Det kräver mer än att marknadsföra sina produkter och tjänster, det har blivit allt viktigare för 

företagen att marknadsföra sig själva. Det räcker inte bara med att visa att man kan framställa en 

hygglig produkt, utan det gäller även att visa att man är ett hyggligt företag som går att lite på. I 

grund och botten handlar anseende om tillit Cornelissen (2010). 

 

Dåligt anseende leder till misstro. Vi har sett det hända gång på gång med företag som BP som 

blev kända över natt i den ökända oljespillningen i den Mexikanska golfen, eller Findus efter 

hästköttsskandalerna. I många fall tar det lång tid att bygga ett gott anseende men bara några 

sekunder att förstöra det. Om företaget har ett bra anseende gör det att kunderna stöttar 

företaget, och gör att detta företag prioriteras framför andra liknande företag. Det gör även att 

kunderna stannar kvar och att nya kunder lockas dit (Cornelissen 2014). 

 

Villkoren för hur företagen uppnår ett gott anseende har skiftats på senare tid. De nya digitala 

plattformarna som exempelvis Twitter innebär en enorm förändring i företagskommunikationen. 

Förr följde företagen en kommando och kontroll modell, där all information kom från företagen, 

men nu är det ett fritt flöde av information (Cornelissen 2014). Idag har vi möjlighet att 

kommunicera med företagen direkt på individnivå. Vi kan ställa företagen tillsvar på ett sätt som 

inte var möjligt tidigare och mycket av det är tack vare sociala mediers framväxt. På så sätt har 

den makten tagits ur händerna på företagen i vissa avseenden. 

 

Utifrån Cornelissens redogörelse av marknadsföring och PR kan man säga att företagen ägnar sig 

åt både marknadsföring och PR på sociala medier, och till och med integrerad kommunikation. 

Sociala medier kan användas som ett medium för sändaren men även för symmetrisk 

kommunikation. 

 

I uppsatsen har företagens interaktioner och kommunikation med kunder på Twitter att 

undersökts. Företagens närvaran på sociala medier i allmänhet bör vara ett strategiskt val med ett 

specifikt ändamål, och företagens uppförande på sociala medier och hur de kommunicerar med 

sina kunder bör också vara en medveten kommunikations approach eftersom kundens 

uppfattning av företagen bildas utifrån deras upplevelser. Företagens verksamhet på Twitter kan 

också påverka vårt anseende om företagen. 
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4.2 Sociala medier 

Enligt Mayfield (2008) finns det fem typiska egenskaper som karaktäriserar social media, de är: 

delaktighet, öppenhet, samtal, gemenskap, och connectedness (samhörighet). 

 

• Delaktighet. Sociala medier är konstruerade på sådant sätt som uppmuntrar användare att 

kommunicera och interagera. 

• Öppenhet. En hörnsten i sociala medier är tillgänglighet, transparens 

och  informationsdelning. 

• Samtal. Till skillnad från traditionell media som ofta är envägskommunikationer, så 

främjar sociala medier samtal mellan flera olika parter samtidigt. 

• Gemenskap. Små sällskap eller samhällen som skapas runt gemensamma intressen som 

politik eller datorspel, där människor med gemensamma intressen kan ansluta. 

• Connectedness. Syftar på delningen av länkar vilket är en stor del av kulturen på sociala 

medier. 

 

Mayfield (2008) nämner även fem olika typer av sociala medier: sociala nätverk, bloggar, wikis, 

forum, och mikrobloggar. 

 

• Sociala nätverk är sidor som Facebook and Instagram där användare kan skapa profiler, 

interagera med andra och dela information. 

• Bloggar kan likställas med dagböcker på nätet, människor kan dela sin vardag med läsare. 

• Wikis är kollaborativa webbsidor som tillåter människor att ändra innehållet på 

webbsidan. Wikipedia använder exempelvis wiki programvara. 

• Forum är de platserna där online communities eller "samhällen" samlas på nätet. 

• Mikrobloggar är en kombination av social nätverk och bloggar i mikroformat. 

  

4.2.1 Twitter som socialt medium 
 

Twitter faller under kategorin Mikroblogg, alltså en kombination av ett socialt nätverk och en 

blogg (Mayfield 2008). I oktober 2015 hade Twitter i snitt 304 miljoner användare i månaden 

(Statista.com). På Twitter kan användare skriva korta uppdateringar i realtid som får innehålla 

max 140 tecken. Dessa uppdateringar kallas tweets, de kan läsas, bli favorite, och retweetas av 

andra. Den tredje november 2015 ersatte Twitter sin "favorit"-markering med en "gilla" symbol, 



 

11 
 

likt en sådan som används på Facebook och Instagram, istället. Förutom att skriva tweets kan 

användare ladda upp bilder och dela videos. 

 

Twitter är en offentlig plattform vilket innebär att det som skrivs på Twitter blir tillgängligt för 

allmänheten, men endast Twitter användare kan besvara, retweeta, eller gilla en tweet (Mayfield 

2008). Om man vill tilltala någon specifik i en tweet kan man göra det genom att lägga ett snabel-

a "@" före användarens twitternamn. Även dessa tweets är offentliga och tillgängliga för 

allmänheten (Huberman 2008). För att få uppdateringar om andra i realtid kan man välja att följa 

dem. 

 

På Twitter kan man dela med sig av sin vardag, ens tankar och åsikter, och starta konversationer 

med andra användare. För många är Twitter också en möjlighet för 'vanliga' människor att följa 

och interagera med offentliga personer, företag och institutioner (Mayfield 2008).  

 

Enligt Thoring (2011) har Twitter som marknadsföringsinstrument fyra syften: 1. 

marknadsundersökningar och feedback, 2. publicitet (branding, varumärkesvård/rykteshantering) 

3. nätverka, 4. kundtjänst och vårda kundrelationer. 

 

Sociala medier har nu blivit en av de kanaler där kunder förväntar sig att kundtjänst ska finnas 

tillgängligt. Kunder förväntar sig mer än marknadsföring och reklamkampanjer på företagens 

sociala medier; de vill ha direkt åtkomst till produktexperter och servicerepresentanter (Oracle 

2012). Kunder föredrar kundtjänst i realtid på grund av bekvämligheten och möjligheten att ägna 

sig åt annat medan de väntar på ett svar (Oracle 2012). Sociala nätverk har övergått från en 

marknadsföringsplats till att bli en viktig kanal för kundtjänst (Oracle 2012). 

 

När deltagarna frågades vad som var viktigast när de besökte ett företags sociala medieprofil 

svarade 43 % att de sökte efter ett direkt svar på sin fråga, följt av 33 % som förväntade 

sig  direkt åtkomst till en kundtjänstrepresentant. 

 

4.3 Kundtjänst 

I uppsatsen används begrepp som kund och kundtjänst för att beskriva de personer som tar 

kontakt med företagen och deras interaktion med företagen. När begreppen kund och kundtjänst 

används i samband med denna uppsats har de en annan innebörd än vad orden tenderar att ha i 

traditionell mening. Det är därför viktigt att distinktionerna mellan hur begreppen brukar 
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användas och hur de används här tydliggörs. Dessa begrepp och användningen av begreppen 

kommer att vidare diskuteras i detta avsnitt. 

 

Kundtjänst på Twitter 
 

Enligt Businesscasestudies.co.uk är kundtjänst är en tjänst som erbjuds kunder innan, under och 

efter köp och användning av varor och tjänster. Bra kundtjänst innebär att servicen möter 

kundens förväntningar vilket leder till glada och lojala kunder, medan dålig kundtjänst istället 

leder till klagomål. 

 

Oracle rapporterar att företagens sociala medier har börjat funktionerna som en sekundär 

plattform för kundtjänst (2012). Företagen får således hantera olika ärenden angående sina 

produkter och verksamheter som annars skulle hanterats via traditionella former av kundtjänst, 

som mejl eller telefonsamtal. Det finns flera orsaker som har lett till denna utveckling. Dagens 

kunder utgörs av en generation som är vana vid enkel åtkomst; det är enkelt att kommunicera 

med familj och vänner, att skicka brev, att handla kläder - därför uppstår det en förväntan att det 

ska vara lika enkelt att hantera ärenden relaterade till ens kundupplevelse. Allt eftersom kunder 

spenderar mer tid på att handla online och sköta sina bankärenden etc. vill de ha enkel åtkomst 

till service och support (Oracle 2012). 

 

Jayson DeMers grundare och VD för AudienceBloom, skriver att det finns flera nackdelar med 

traditionella former av kundtjänst: de tar längre tid, kräver mer ansträngning från kundens sida, 

och de är opersonliga (DeMers 2014 Forbes.se). DeMers skriver att kunderna undankommer 

flera av dessa nackdelar genom att hantera sina ärenden via sociala medier. När kunderna är 

upprörda eller i behov av hjälp vill de ha ett svar omedelbart. Fördelen med sociala medier är då 

att det går väldigt snabbt. Företagen får en notifikation så fort någon taggat dem i en tweet. 

DeMers (2014) skriver att företagen, genom att hantera kundtjänstrelaterade frågor på sociala 

medier, också ger kunden en mer personlig upplevelse vilket folk tenderar att föredra. Fördelen 

för företag som använder sociala medier för kundtjänst ändamål är att de får möjligheten att 

tänka igenom sina svar och presentera dem i en avslappnad ton (Forbes.se). 

 

En av de allra viktigaste aspekterna av sociala medier är transparens. Det innebär att 

konversationer på Twitter också är transparanta, för kunden innebär detta ett sätt att offentligt få 

uttrycka sig. DeMers (2014) skriver att kunderna vill känna sig hörda, speciellt när de är upprörda, 

och sociala medier blir det perfekta sättet att få utlopp för sin frustration, de känner sig i kontroll 
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och upplever att företagen är mer angelägna att hantera ärendet när det ligger ute offentligt. För 

företagen innebär transparens istället en möjlighet att få visa potentiella kunder hur väl de 

hanterar olika situationer. Om företagen kan besvara kunder snabbt, lyhört, och effektivt är det 

förtroendeingivande och förmedlar en betryggande bild även för andra kunder (Forbes.se). 

 

DeMers (2014) skriver att kunder hatar att omdirigeras. När kunder når ut till företagen vill de få 

hjälp via samma kanal annars känner de att de måste gå igenom ytterligare en massa hinder, vilket 

skapar frustration. Om en kund kontaktar ett företag via Twitter så vill de även ha sitt svar på 

Twitter. De vill inte ha ett svar där de ombes att ringa ett telefonnummer eller skicka ett mejl 

istället. Dessa är några av de orsaker som leder många till att nå ut till företagen via sociala 

medier, och uppenbarligen finns det fördelar med att förvalta kundtjänst på sociala medier - både 

för kund och företag. 

 

Definition av kund 
 

Enligt Oxford Dictionaries är definitionen av det engelska ordet för kund customer; någon som 

köper varor eller tjänster från en butik eller ett företag. Denna traditionella definition av kund är 

allt för begränsande för att omfatta hur vi ser på kunden inom ramen för sociala medier. Vi anser 

istället att varje person som kontaktar företagen via Twitter är en kund oavsett vad ärendet må 

gälla. 

 

Wollan et al. (2010) menar att företagen, när de utför kundtjänst bör prioritera vilka kunder de 

ska lägga sin tid på och vilka som ska få hjälp först. Enligt Wollan et al. (2010) finns det tre 

faktorer som företagen bör överväga: 1. vilket värde kunden har för företaget, vissa kunder 

spenderar mer pengar än andra och bör därför prioriteras. 2. den potentiella skadan klagomålet 

kan ha på företagens anseende, om klagomålet är allvarligt är det viktigt att bemöta kritiken 

snabbt. 3. Hur många som skulle kunna lyssna på klagomålet, om det är en inflytelserik person 

som kan sprida vidare till många människor är det extra viktigt att besvara klagomålet. Vi anser 

att detta är fel approach för företag på Twitter.  

 

Definitionen av kund och vem som är kund för en annan innebörd när företagen flyttar ut på 

sociala medier. Företagen kan inte alltid på förhand veta vilka kunder som kommer visa sig att 

vara "viktigast". När det kommer till offentliga sociala nätverk som Twitter vet företagen aldrig 

vem som läser klagomålen och vilka potentiella kunder som kan bli avskräckta. Som DeMers 

(Forbes.se 2014) nämnde ger transparant kommunikation företagen en möjlighet att uppvisa sin 
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kompetens, inte bara för den aktuella kunden utan för alla kunder. Företagen måste 

nödvändigtvis ta hand om sina betalande kunder men inte på bekostnad av potentiella kunder. 

 

Kundtjänst vs. Twitter 

Diskussionen om kundtjänst tar oss vidare in på undersökningens definition av kundtjänst, eller 

snarare distinktionen mellan traditionell kundtjänst och vad vi anser att företagen ägnar - och bör 

ägna sig åt på Twitter. Twitter är ett socialt medium, och företag på sociala medier ska vara just 

det - sociala. Företagen bör socialisera med sina kunder, vara öppna, umgås, nätverka, och vårda 

kundrelationer. 

 

Det viktigaste är att göra distinktionen mellan kundtjänst och det som företagen ägnar sig åt på 

Twitter. Som vi nämnt ovan förekommer det kundtjänst på sociala medier, men sociala medier är 

mycket mer än kundtjänst. När Thoring (2011) beskrev Twitters fyra syften var kundtjänst bara 

en av fyra funktioner. Även om förvaltning av traditionell kundtjänst är en viktig del av 

företagens närvaran på Twitter så är syftet med Twitter inte att ersätta traditionell kundtjänst, det 

är endast en av många viktiga delar. I sin artikel skriver Jayson DeMers att smarta företag 

fokuserar på att bygga relationer, antigen genom regelbunden innehållsmarknadsföring eller 

genom att prata med kunder som redan är bekanta med varumärket (Forbes.se 2014). 

 

Likt DeMers menar vi att prioriteringen för företag på Twitter och andra Sociala medier bör vara 

vårdande av kundrelationen. Poängen med företagens närvaran på Twitter är inte att ersätta 

traditionell kundtjänst. Det finns massor av företag som redan har en välfungerande kundtjänst 

med detta utesluter inte att de även har en närvaran på sociala medier. På sociala medier kan 

företagen kommunicera med kunderna och anknyta på en personlig nivå. Kunderna kan tala med 

företagen om sådant som de inte nödvändigtvis skulle vända sig till kundtjänsten för att tala om. 

Kunder kan tweeta företagen sina semesterbilder för att visa hur mycket de uppskattade 

resemålet, eller tweeta för att berätta om den fantastiska Coq au vin de tillagade med vinet som de 

köpt - de socialiserar helt enkelt. 

 

Spicuzza (1992) menar att bra kundtjänst handlar om mer är ett leende på läpparna och att önska 

kunden en god dag. Bra kundtjänst handlar i själva verket om interaktionen mellan kunden och 

den som tillhandahåller tjänsten. Företagens bemötande och uppträdande formar kundernas 

uppfattning av servicen och deras avsikt att vara fortsatt kund. I grund och botten köper kunden 

produkten såväl som upplevelsen. Den interaktion som uppstår sinsemellan parterna har såväl 
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sociala - som ekonomiska implikationer för företagen (Spicuzza 1992). Enligt Spicuzza är alltså 

produkten lika mycket värd som det bemötande kunden får. Om en bagare säljer sin kund en 

utsökt tårta men kunden känt sig illa behandlad vid kassan så är chansen att den kunden 

återvänder nästa gång han behöver en tårta väldigt liten. Vi menar att sociala medier är det 

perfekta forumet för att minska gapet mellan förväntningar på produkt och upplevelse. Om 

butikerna är där företagen säljer sina produkt så menar vi att sociala medier är där företagen kan 

sälja upplevelsen. 

 

4.3.1 SERVQUAL 

SERVQUAL är ett ramverk för kvalitetsledning  som utvecklats av Parasuraman, Berry och  

Zeithaml. SERVQUAL består av fem dimensioner, sammansatta av tjugoen stycken 

serviceattribut, som mäter gapet mellan kundernas upplevelser och förväntningar. Enligt 

Parasuraman et al. (1988) kan förväntningarna på kundservice inom alla industrier och branscher 

delas upp i fem dimensioner - pålitlighet, gripbarhet, svarsbenägenhet, försäkran, och empati.  

 

Pålitlighet är förmågan att utföra den utlovade tjänsten pålitligt och exakt. Om ett företag 

exempelvis har lovat att en produkt ska levereras en viss dag är det viktigt att det faktiskt sker, 

annars kan det negativt påverka den samlade upplevelse av kundservicen. 

 

Gripbarhet utseendet eller presentationen av fysiska faciliteter, utrustning och personal. 

Gripbarhet innefattar allt från att det är rent och fint i butikerna, använder uppdaterade versioner 

av utrustning, till att personalens uniformer är hela och rena.  

 

Svarsbenägenhet handlar om viljan att hjälpa kunder och att erbjuda snabb service. 

Svarsbenägenhet handlar om att hantera kunders önskemål, frågor, och klagomål snabbt och 

uppmärksamt.  

 

Försäkran hänger på kunskap och artighet hos de anställda och deras förmåga att skapa tillit och 

förtroende. När de anställda utstrålar kunskap och självförtroende känner kunderna att de är i 

säkra händer. 

 

Empati är den omtänksamma, individualiserad uppmärksamheten företagen förser sina kunder. 

Dimensionerna Försäkran och Empati består av egenskaper som originellt representerades i sju 

olika dimensioner: kommunikation, trovärdighet, säkerhet, kompetens, artighet, förstå sina 

kunder, tillgänglighet (Parasuraman et al. 1988).  
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Enligt Berry et al. (1994) är vissa dimensioner av kundservice viktigare än andra. Pålitlighet anses 

vara den viktigaste och mest grundläggande service egenskapen. Andra dimensioner är endast 

intressanta för kunden om servicen är pålitlig, eftersom de dimensionerna inte kan kompensera 

opålitlig service (Berry et al. 1994). Forskarna rankade dimensionernas vikt som följande: 

Pålitlighet 32 %. Svarsbenägenhet 22 % . Försäkran 19 % , Empati 16 %, Gripbarhet 11 %. 

Dimensionen som heter Gripbarhet utesluts fullständigt ur denna undersökning eftersom vi inte 

har för avsikt att inkludera utseende eller de ytliga aspekterna i undersökningen. Fokuset i denna 

studie är företagens uppförande; de resterande dimensionerna går alla att återspeglas i beteende 

medan "gripbarhet" handlar om de ytliga aspekterna vilket inte är intressant i denna studie. 

 

Det finns flera forskare som talar om vikten av svarsbenägenheten hos företagen. Elwood (2013) 

menar också att en av de viktigaste aspekterna inom kundtjänst är snabbhet, det vill säga hur 

snabbt företagen besvara sina kunder. Enligt Wollan (2010) bör företagen ha som mål att besvara 

alla ärenden som når dem. Företagen tycks känna sig obekväma med att vistats på sociala nätverk 

på grund av den frihet och makt konsumenterna har över företagen (Kaplan 2010). Därför kan 

personer som klagar på företag ses som särskilt jobbiga att hantera men det är just därför 

företagen måste göra det. Företag som svarar snabbt med en lösning kan inte bara bromsa 

negativiteten utan även demonstrera bra kundtjänst till alla sina följare (DeMers 2014 Forbes.se). 

Det finns till och med ett värde i personer som klagar via sociala medier. En studie från Bain and 

Company (2011), kunder som är engagerade med företag: följer, taggar, eller skriver till företagen  

på sociala medier spenderar upp till 40 % mer än andra kunder. Till och med kunder som 

använder sociala medier för att föra vidare klagomål spenderar i genomsnitt 20 % mer än andra 

kunder (Bain and Company 2011). 

 

Parasuraman et al (1993) utvecklande det som kallas för “zon toleranskonceptet”. Konceptet 

innebär att det finns en zon/område mellan det som kunden kan tolerera, och den nivån på 

service som kunden efterfrågar. När en person exempelvis går till banken och måste vänta på sin 

tur är den önskade väntetiden på servicen 0 minuter, och för att banken inte ska förlora sina 

kunder bör de i genomsnitt inte låta dem vänta i mer än 10 minuter. Skillnaden mellan 0 minuter 

och 10 minuter är då zonen av tolerans.  

 

Det finns flera faktorer som påverkar vad som är acceptabelt. Zonen av tolerans kan vara längre 

eller kortare beroende på situationen. Om en person vill hämta sitt paket från posten dagarna 

innan jul är det förståeligt att kön är längre än vanligt, personen kan då tycka att det är acceptabelt 
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att vänta i 15 minuter istället för 10 minuter. Zonen av tolerans kan även påverkas av tidigare 

upplevelser, om man är van med att aldrig behöva vänta i kö på måndagsmornar, förväntar man 

sig inte att behöva vänta i kö denna måndagsmorgon heller. Vad som anses acceptabelt kan också 

bero på servicelöften. Om banken annonserar att kunderna inte ska behöva vänta längre än 7 

minuter på att få hjälp så skapar detta förväntningar hos kunden, överstiger väntetiden då 7 

minuter är toleranszonen mätt. Kunderna bedömer alltså servicen utifrån hur länge de önskar 

vänta och den tid de tycker är godtagbart (Parasuraman et al 1993 refererad i Grapentine 1998).  

 

Elwood (2013) skriver att det är kunderna som avgör vad som är en rimlig svarstid. Det 

är  kundens åsikt om vad som är ett snabbt eller långsamt svar som är det viktigaste och inte vad 

företagen själva tycker.  

 

Oracle (2012) genomförde en undersökning av konsumenters förväntan av online service. När 

kunderna frågades hur snabbt de förväntar företagen att svara på en fråga eller ett klagomål på 

Twitter svarade 30 % av att de förväntar ett svar inom 30 minuter, och 22 % förväntar ett svar 

inom 2 timmar. Oavsett hur länge de kunde tänka sig att vänta förväntade sig 92 % så 

småningom ett svar på sin fråga (Oracle 2012). Förväntningar på Twitter är till och med högre än 

andra sociala medier. 81 % av  Twitter användare förväntar ett svar samma dag, medan 51 % av 

Facebook användare förväntar samma sak (Oracle 2012). Oracle (2012) genomförde sin 

undersökning med ett globalt perspektiv. Svaren genererades genom från ett urval med 3111 

kunder, i åldrarna 18 och uppåt, bosatta i 15 länder inklusive bland annat USA, Storbritannien, 

Frankrike, Tyskland, Spanien, Danmark, Norge, Indien, och  Kina. Utifrån resultatet från Oracles 

sociala medierapport kan man säga att zonen av tolerans bland kunder på sociala medier ligger 

någonstans mellan 30 - 120 minuter. 

 

Arlen från Service Performance skriver i sin artikel The 5 Service Dimensions All Customers Care 

About, som tagit inspiration av Parasuramans et al. fem dimensioner av service, att det är viktigt 

att svara kunden omedelbart (2008). Enligt Arlen (2008) bör det inte dröja mer än en dag för 

företaget att besvara kunden. Han menar även att det är viktigt att företaget besvarar kunden fort 

oavsett om kunden själv tar lång tid på sig att komma tillbaka till företaget. Det är viktigt att 

kunden känner att den har fått alla sina funderingar besvarade, även om företagen uppfattar 

ärendet trivialt eller oviktigt så finns det en poäng i att besvara alla ärenden och inte endast frågor 

som uppfattas allvarliga eller akuta (Arlen, serviceperformance.com 2008).  
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SERVQUAL är en bra teori eftersom den förklarar service på ett väldigt påtagligt sätt och på ett 

sätt som går att applicera på den sortens analys som bedrivs i denna undersökning. Dessutom 

bygger SERVQUAL på servicekvalité över olika branscher och industrier vilket gör den särskilt 

applicerbar på denna studie där vi arbetar med företag inom olika branscher. Det förenklar att ha 

en teori som bygger på resultatet av olika branscher så att jämförelsen kan ske på lika villkor och 

mätas med samma måttstock. 

 

4.3.2 Lady Geeks EQ 
 
Lady Geek är en organisation som arbetar med att införliva empati i företag inom alla industrier. 

Lady Geek anser att empati är den huvudsakliga faktorn som skiljer män och kvinnor åt inom 

industrin. Idag specialiserar Lady Geek på att förankra empati i företagen för gripbar och mätbar 

inverkar på anställda, kunder, och allmänheten i stort. Enligt Lady Geek finns det en positivt 

korrelation mellan empati, och tillväxt, produktivitet och inkomst ( http://ladygeek.com/). 

 

2015 genomförde Lady Geek en studie i syfte att kartlägga företagen och ranka dem utifrån 

företagens förmåga att visa empati. Lady Geek genomförde en omfattande studie där de rankade 

de 50 mest - och minst empatiska företagen på Twitter. Lady Geek undersökte 100 företag från 

storbörser i New York (NASDAQ och NYSE) och London (FTSE) med hjälp av algoritmer som 

klassificerade empatiska och icke empatiska interaktioner på Twitter (50 companies who get 

Twitter - and 50 who don't. Harvard Business Review 2015). 

 

Belinda Parmar (2015) VD på Lady Geek, skriver, angående företagens roll på Twitter, att 

Twitter är mer än ett forum för varumärkesfrämjande. Parmar menar att företag på Twitter 

uppträder inför publik. Deras roll är att hjälpa och stötta kunderna under sin resa. Empati handlar 

om att få kunden att känna sig värderad (2015). 

 

Lady Geeks emotionella intelligentkvoten är inspirerad av Simon Baron Cohens 

“Empatisering”  och “Systematisering” modell. Enligt Lady Geek består empati på Twitter av tre 

komponenter: försäkran, autenticitet, och emotionell anknytning. I undersökningen använde 

Lady Geek ett automatiserat index baserat på en text- och metadataanalys av offentliga tweets 

och interaktioner med användare.  

 

Nedan har en sammanställning av Lady Geeks identifierade empatiska och icke-empatiska 

interaktioner gjorts. 
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Identifierade empatiska och icke-empatiska beteenden: 

Beteenden Empatiska företag Icke-empatiska företag 

Repeterar generiska fraser   • 

Interagerar med användare •  

Hänvisa användare till osociala kanaler   • 

Använder Twitter för att sprida reklam  • 

Har anonym personal  • 

Anger personal vid namn •  

Personal visar individualitet/humor •  

Är opersonliga  • 

Enade: ett Twitter konto för olika funktioner •  

Splittrade: olika konton för olika funktioner  • 

Lyhörda •  

Oformella och lediga •  

Hjälpsamma •  

 

 

Lady Geek EQ är inte en teori utan en undersökning men genom sin forskning har Lady Geek 

skapat en teoretisk infallsvinkel som kan hänvisas till. Eftersom Lady Geeks empati index har 

haft en stor inverkan på utvecklingen av analysmodellen för denna undersökning har den 

placerats under teoretiskt ramverk istället för bakgrundskapitlet. Lady Geeks EQ är användbar 

eftersom den är applicerbar på företag inom alla sektorer. 

 

En av Lady Geeks identifierade interaktioner som har uteslutits ur undersökningen är ifall 

personalen anger sitt namn. Anledningen till att detta inte tas med i beräkning är eftersom det 

inte anses tillräckligt viktigt. Det finns dessutom vissa otydligheter beträffande vad det innebär att 

signera med sitt namn. I vissa fall har personalen skrivit ut hela sina namn och i andra fall har  

personalen på ett företag undertecknat endast med sina initialer. Frågan är ifall personal som 

undertecknat endast med initialer bör få lika många poäng som ett företag vars personal signerar 

med fullständiga namn. Att signera med namn anses inte vara en tillräckligt viktig del av service 

eller kommunikation för att kunna påverka företagens slutgiltiga resultat i undersökningen.  
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5. Metod & Material 
 

5.1 Metodologi 

I denna studie används en riktad innehållsanalys enligt Hsieh och Shannons (2005) definition. I 

och med att undersökningen tillämpar en riktad innehållsanalys tar den en mer strukturerad 

approach. I en riktad innehållsanalys tar undersökningen inspiration från existerande teorier eller 

tidigare forskning för att identifiera huvudkoncept eller variabler, som får blida preliminära 

kodningskategorier (Hsieh & Shannon, 2005). I denna studie har vi tagit inspiration från Lady 

Geeks Emotionella intelligenskvot och de fem dimensionerna av kundservice från SERVQUAL 

för att fokusera forskningens utgångspunkt. Vi har även tagit hjälp av dessa teorier för att 

utveckla det ursprungliga kodschemat och för att fastställa relationen mellan koderna. Dessa 

teorier har använts som inledande ramverk för att definiera önskvärt och icke-önskvärt beteende. 

 

Undersökningen inleddes med en testkodning av de preliminära variabelvärdena, sedan 

korrigerades, utökades, eller begränsades dessa utifrån resultatet av testkodningen. Data som inte 

kunde kodas, identifierades och analyserades senare för att fastställa om de representerar en ny 

kategori eller en subkategori av en redan existerande kod. 

 

En kombination av kvantitativa metoder med kvalitativa egenskaper har använts för att besvara 

frågeställningen. Anledningen till att studien använt sig av både olika datainsamlingsverktyg är 

eftersom olika metoder har ansetts bäst lämpade för att täcka de olika områden som 

undersökningen inkluderar. De olika datainsamlingsmetoderna användes för att fånga olika 

aspekter som är intressanta för studien. Materialet analyserades utifrån tre perspektiv: 

svarsbeteende, svarsfrekvens, och svarstid. 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen var relevant eftersom företagens interaktion med kunder är 

föremål för undersökningen. En kvantitativ innehållsanalys innehåller kvalitativa egenskaper i och 

med definieringen av variabler och variabelvärden. Genom innehållsanalysen har företagens 

beteenden i deras interaktion med kunder kunnat analyseras. Syftet med innehållsanalysen var att 

analysera företagens tweets för att kunna kartlägga olika beteenden som ansågs relevanta för 

undersökningen utan att begränsas av strukturerade koder. 

Det finns vissa aspekter av undersökningen där en rent kvantitativa analysen var bättre lämpad 

för att bryta ner materialet. Den kvantitativa innehållsanalysen användes för att analysera 
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företagens svarsfrekvensen på Twitter. Genom att räkna antalet tweets som riktats till företagen 

och sedan ställa dessa mot antalet tweets som företagen faktiskt besvarade mättes 

svarsfrekvensen. 

 

Företagens svarsfrekvens är intressant eftersom en förutsättning för att kunna analysera 

företagens samtal med kunder är att de faktiskt kommunicerar tillbaka. Genom innehållsanalysen 

av företagens svarsbeteende har vi kunnat redovisa hur företagen kommunicerar, och med den 

kvantitativa analysen har vi redovisat att de kommunicerar med sina kunder. 

 

De teorier som undersökningen använt för att utveckla insamlingsverktygen och förstå materialet 

är huvudsakligen Lady Geeks EQ, och SERVQUAL. Dessa teorier användes främst som 

inspiration vid konstrueringen av variabelvärdena men fungerade också som stöd för att förstå 

och tolka materialet utifrån. Sedan gjorde vi ett val om vilka datainsamlingsverktyg som skulle 

fungera bäst för att hämta den slags information som uppsatsen ämnar att undersöka. 

 

Hur vinnaren utnämns. För att kunna besvara frågeställningen och redovisa vilket av företagen 

som är bäst på Twitter har olika värderingsskalor utvecklats. Resultatet av analysen av 

svarsbeteende kommer att sammanställas med ett poängsystem. Resultatet av svarsbeteende 

kommer att mätas i procent, och svarstiden i siffror. Av dessa tre aspekter av företagens 

kommunikation kommer resultatet av svarsbeteendet att väga mest, därefter svarsfrekvensen, och 

slutligen svarstiden. 

 

5.2 Insamlingsverktyg & Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt presenteras en fördjupning av de insamlingsmetoder som har använts, och hur 

dessa har utvecklats och använts i praktiken. Denna undersökning består - utöver analysen av 

företagens svarsbeteende - av två kvantitativa undersökningar där temat är svarsbenägenhet. 

Företagens svarsbenägenhet undersöks och redovisas på olika sätt. Den ena aspekten inom 

svarsbenägenhet är företagens svarsfrekvens och den andra aspekten är företagens svarstid. Dessa 

aspekter av svarsbenägenhet undersöks som sagt på olika sätt och urvalet för undersökningarna 

skiljer sig åt, i och med detta kommer dessa aspekter presenteras under olika underrubriker i 

följande avsnitt. 
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5.2.1 Innehållsanalys: svarsbeteende 

En innehållsanalys ansågs mest lämpa för att samla data. Syftet med innehållsanalysen var att 

identifiera interaktionen mellan företag och kund för att slutligen kunna dra en större slutsats 

kring företagens beteende i sin kommunikation med kunder på Twitter. För att kunna säga 

någonting om företagens kommunikation var vi först tvungna att fastställa hur "kommunikation" 

skulle definieras i koder. Vi kom fram till att företagens kommunikation speglar olika slags 

beteenden. På samma sätt tolkas företagens beteenden utifrån deras kommunikation. I denna 

undersökningen är alltså kommunikation en indikation för olika beteenden. 

 

Med inspiration av Lady Geeks EQ och SERVQUALs fem dimensioner av kundservice har sex 

variabelvärden som indikerar olika typer beteenden utvecklats. Variabeln är således beteende.  

Enligt Bonniers svenska ordbok definieras beteende som "uppförande, handlande" (1994 s.61). 

När företagens beteende undersöks syftar vi på deras uppförande och handlande på Twitter 

Uppförande och handlande kan variera och har många nyanser. Vi har gjort en uppdelning av 

olika beteenden med hjälp av variabelvärden som får representera dessa.   

Företagens beteende kodas genom en innehållsanalys över företagens kommunikation på Twitter. 

För att kunna värdera dessa variabelvärden på något sätt har de olika typerna av beteende delats 

in i negativa och positiva variabelvärden som signalera ifall variabelvärdet representerar ett 

önskvärt och icke-önskvärt beteende. Varje variabelvärde representerar ett poängvärde, beroende 

på ifall variabelvärdet är positivt eller negativt är de värda plus eller minus poäng. 

 

De sex variabelvärdena av beteende är: Tydlig, Otydlig, Ledig, Formell, Entusiastisk, och 

Uttryckslös. Variabelvärdena tillhör en av två kategorier: Positiva variabelvärden (P), eller 

Negativa variabelvärden (N). Ett positivt variabelvärde är en beteckning på önskvärt beteende 

och negativa variabelvärdena motsvarar istället icke-önskvärt beteende. Varje variabelvärde har en 

motpol: frånvaron av "Tydlig" kodas som "Otydlig", och avsaknaden av "Entusiastisk" som 

"Uttryckslös", och avsaknaden av "Ledig" som "Formell". 

 

Definiering av variabelvärden 

Eftersom variabelvärdena inte är objektiva definierades dessa så tydligt som möjligt för att 

säkerställa att kodningen fortgick systematiskt. Genom att redogöra för vad som menas med 

begreppen, och hur dessa används för att tolka det observerade materialet var syftet att göra 

undersökningen mer transparant. 
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• Tydlig. Besvarar den faktiska frågan och/eller är välskrivet och lättbegripligt. (P) 

• Otydlig. Besvarar inte den faktiska frågan och/eller orsakar missförstånd.      (N) 

• Ledig. Autentiska och individualiserade svar och/eller ett avslappnat språk.   (P) 

• Formell. Standardiserade fraser och/eller stelt och yrkesmässigt språk.           (N) 

• Entusiastisk. Angelägna att hjälpa, välmenande, lyhörda, varmt bemötande.   (P) 

• Uttryckslös. Svar som är kyliga, raka, korta, och sakliga.                                  (N) 

 

Variabelvärdet Tydlig handlar om att besvara kundens faktiska fråga och att leverera svaret på ett 

tydligt och lättbegripligt sätt. Svar som inte faktiskt besvarar frågan och/eller som leder till 

missförstånd kodas således som Otydlig. Variabelvärdet bygger delvis på SERVQUALs dimension 

som heter Pålitlighet. Berry et al (1994) definierar pålitlighet som företagens förmåga att utföra 

den utlovade tjänsten pålitligt och exakt. 

 

När kunden når ut till företaget bör de få ett svar som berör det ursprungliga ärendet och som 

presenteras på ett tydligt och begripligt sätt - det är så vi har tolkat pålitlighet i den här 

undersökningens sammanhang. Om en kund ställer sin fråga eller kontaktar företagen angående 

ett ärende och sedan får ett svar som inte besvarar den konkreta frågan eller ett svar som inte är 

begripligt för kunden så kan det påverkar den nivån av pålitlighet kunden känner för företaget. 

Ibland kan det gälla brådskande ärenden, och får kunderna då inte den hjälp de behöver när de 

efterfrågar den kan det skada tillförlitligheten till företaget. 

 

Eftersom kunder inte endast når ut till företagen gällande konkreta frågor, är variabelvärdet 

anpassat för alla slags ärenden. Kravet om "välskrivet" och "lättbegripligt" gäller alltid. Notera att 

svar som hänvisar kunden till en annan kundtjänstkanal eller som hänvisar kunden till en länk, 

utan att först ha besvarat på frågan, kodas som otydlig. Frågan måste därmed alltid besvaras på 

Twitter först, och därefter får svaret kompletteras med en länk som erbjuder ytterligare 

information. 

 

Variabelvärdet ledig handlar om företagens sätt att kommunicera, den ton de använder. Företagen 

bör konverserar i en avslappnad ton och helst ska personalens individualitet får lysa igenom. 

Variabelvärdet är främst inspirerat av Lady Geeks EQ. I sin undersökning kom de fram till att 

empatiska företag låter personalens personlighet och humor komma fram, medan icke-empatiska 

företag är opersonliga och generiska. Användningen av standardiserade fraser - fraser som 
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används repeterande för att besvara liknande frågor - eller yrkesmässigt språk kodas som formell. 

Varje kund är unik och bör behandlas därefter. Företagens ton och hur de väljer att kommunicera 

information har stor betydelse. 

 

Variabelvärdet Entusiastisk handlar om företagens förmåga att demonstrera medlidande och 

angelägenhet att hjälpa, och att tillgodose kundens behov. Variabelvärdet utvecklades med 

inspiration av SERVQUALs dimensioner Försäkran och Empati. Dessa dimensioner består av en 

kombination av följande element: artighet, kompetens, förstå sina kunder, och tillgänglighet. 

Berry et al. (1988) definierar Försäkran som kunskapen och artigheten hos de anställda och deras 

förmåga att skapa tillit och förtroende, och Empati som den omtänksamma uppmärksamheten 

företagen förser sina kunder. 

 

Entusiastisk handlar sålunda om att ge det där lilla extra. Exempelvis om en kund frågar om ett 

särskilt vin finns i lager och personalen besvarar frågan och dessutom rekommenderar andra vin 

som kunden kanske kommer att gilla, klassificeras detta som mer är tillräckligt. Även att tacka 

kunden eller att önska kunden en trevlig kväll kan klassificeras som entusiastiskt beteende. Svar 

som är torftiga, raka, eller korta, uttrycker varken medkänsla eller artighet och kommer således att 

kodas som uttryckslös. 

Skillnaden mellan variabelvärdena ledig och entusiastisk är att den förstnämnda hänvisar till språket 

och tonen, medan den sistnämnda handlar om företags energi och känsla. 

 

När det kommer till definieringen av variabelvärdena har dessa utvecklats från befintliga teorier 

och  genomförda vetenskapliga studier, begreppen är redan prövade och har såldes "bevisats". 

Att använda prövade och vetenskapligt fastställda koncept ökar trovärdigheten och är ett 

försäkran på att dessa är fria från författarnas egna åsikter. Det är således inte författarnas åsikt 

om vad som är uttryckslöst eller entusiastiskt som identifieras utan dessa är prövade begrepp som 

har samlats under nya etiketter i syfte för att enklare kunna identifiera de egenskaper som 

indikerar olika typer av beteende. I uppsatsens syfte har dessa begrepp utvecklats och blivit satta 

under en ny etikett men innehållet är samma. 

 

Poängsystem 

Efter insamlingen av data och analysen av materialet konverterades resultatet av kodschemat till 

ett poängsystem. Syftet med poängsystemet är att enklare kunna redovisa företagens prestation i 

undersökningen. 
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De positiva variabelvärdena är värda pluspoäng medan de negativa variabelvärdena bidrar till 

avdrag i poäng. Poängsystemet utvecklades med grund i SERVQUALs hierarki av 

serviceegenskaper: Pålitlighet 32 %. Svarsbenägenhet 22 % . Försäkran 19 % , Empati 16 %, 

Gripbarhet 11 % (Berry et al. 1994). Eftersom Gripbarhet uteslutits från undersökningen helt och 

hållet, och Svarsbenägenhet analyseras med kvantitativa metoder gjordes en omräkning av 

procentenheterna utan dessa dimensioner i syftet för denna undersökning. Fördelningen blev 

som följande: 

• Pålitlighet 48 % 

• Försäkran 28 % 

• Empati 24 % 

 
Variabelvärdet tydlig bygger delvis på dimensionen Pålitlighet och är därför värd mer än de andra 

variabelvärdena. Tydlig är värd +3 poäng. Variabelvärdet ledig bygger delvis på dimensionen 

Empati och kommer vara värd +2 poäng. Variabelvärdet entusiastisk bygger delvis på den 

dimension som heter Försäkran och kommer också vara värd +2 poäng. Variabelvärdenas 

motpoler kommer att vara värda samma summa fast i minusvärde. Otydlig är värd -3 poäng, formell 

är värd -2 poäng, och uttryckslös är värd -2 poäng. Notera att utifrån hierarkin av dimensioner är 

Pålitlighet dubbelt så viktig som Empati men i denna undersökning är variabelvärdet som bygger 

på Pålitlighet värt 50% mer av de resterande variabelvärdena. Anledningen till detta är eftersom 

många tweets som kodas tydlig inte består  av frågor och vi kan då inte motivera att ge dubbelt så 

många poäng för sådana tweets. 

 

5.2.2 Kvantitativ Innehållsanalys: Svarsfrekvens 

En kvantitativ innehållsanalys har använts för att analysera företagens svarsfrekvensen på Twitter. 

Genom att räkna antalet tweets som är riktade mot företagen och ställa dessa mot antalet tweets 

som företagen faktiskt besvarar har svarsfrekvensen kunnat uträknas. Syftet med denna 

undersökningen är att redogöra för i vilken utsträckning företagen besvarar sina kunder. 

 

I samband med undersökningen av svarsfrekvensen har kundernas tweets fördelats in i olika 

beskrivande kategorier. Detta har gjorts på grund av två anledningar; dels för att identifiera vilka 

tweets som ska filtreras bort ur urvalet till beräkningen av svarsfrekvensen, och dels för att utreda 
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om det finns något mönster i företagens svarsbeteende beträffande vilka tweets de tenderar att 

besvara/ignorera. Kundernas tweets har delats upp utifrån förbestämda kategorier för att 

identifiera vilken typ av tweet det handlar om dvs.: Fråga/Efterfråga, Klagomål, 

Påstående/Uttalande, Avslut, eller Omnämnde. Efter beräkningen av tweets kommer alla Avslut 

och Omnämnande att filtreras bort och utesluts således från urvalet av de tweets som kommer att 

tas in i beräkning när svarsfrekvensen uträknas. I den mån det har förekommit svar kommer även 

dessa att filtreras bort. 

 

Fråga/Efterfråga när kunden ber om information, hjälp, eller undrar över någonting angående 

företagets produkt och tjänster, och/eller när kunden efterfrågar en produkt eller tjänst. 

Klagomål när kunden uttrycker besvikelse, ilska, eller förvåning gentemot företaget eller över 

dess produkt och tjänster. 

Påstående/Uttalande när kunden uttrycker sin åsikt angående företaget, dess produkt eller 

tjänster utan uppmaning eller indikering på att kunden söker gensvar eller feedback på sin åsikt. 

Avslut när kunden får det sista ordet i en konversation, indikerar att ärendet är avslutat och/eller 

att kunden fått sin fråga besvarad. 

Omnämnande betecknas av att tweeten inte riktar sig till företaget annat än att företaget har 

namntaggats. Ingen åkallan har gjorts på varken företaget, dess produkter, eller  tjänster. 

 

Ett Påstående/Uttalande kan vara “Jag älskar @systembolaget” eller “@systembolaget är 

sämst”. Ett omnämnande är istället exempelvis: "Mamma och jag var på @systembolaget idag 

och sen åt vi lunch inne på en restaurang i stan", företaget är med andra ord inte fokuset i 

tweeten och har endast namngetts som en del i en annan kontext. I ett påstående/uttalande 

tilltalas företaget, är huvudfokus, upphovet, eller orsaken till att kunden valt att tweeta. Det kan 

vara svårt att skilja mellan ett Klagomål och ett negativt klingande Påstående/Uttalande. 

Distinktionen ligger i om  tweeten berättigar eller efterfrågar ett gensvar, i så fall är det ett 

Klagomål, om inte så är det ett Påstående/Uttalande. Alla Omnämnande och Avslut filteras 

bort när den slutliga svarsfrekvensen beräknas. 

 

Kategoriseringen av tweetsen är viktig eftersom de indikerar olika slags interaktioner mellan 

företagen och kunderna, och vilka slags interaktioner företagen väljer att ägna sig åt är väldigt 

talande för företagens uppfattning av Twitter och syn på kunder. Av dessa kategorier är endast 

tre stycken relevanta för undersökningen: Fråga/Efterfråga, Klagomål, och Påstående/Uttalande. 
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Fråga/Efterfråga indikerar sådana interaktioner som är mer förekommande inom traditionell 

kundtjänst. Det kan vara frågor om hur man reklamerar en vara, hur man får åtkomst till en viss 

tjänst osv. Klagomål placerar sig någonstans mellan traditionellt kundtjänstrelaterade problem 

och Twitter -passande/vänliga ärenden. Eftersom kollektivt - eller offentligt klagande har blivit 

en stor del av rörelsen på Twitter. Påstående/Uttalande är kanske den mest intressanta och 

relevanta kategorin för denna undersökning eftersom det är här som företagen verkligen får visa 

om de har förstått det här med Twitter. Påstående/uttalande är alla de tweets som riktas mot 

företagen/tilltalar dem angående deras produkt och tjänster men som samtidigt inte kräver ett 

gensvar. Företagen måste alltså inte svara på dem men borde. Det är även under denna kategori 

som det finns störst  möjlighet till att vårda kundrelationer. Det är ett tillfälle för företagen visa 

att de värdesätter sina kunder, och tar tiden att göra sig tillgänglig för dem. Som Arlen (2008) 

skrev handlar svarsbenägenhet inte bara om att kunna kommunicera med sina kunder när det 

gäller akuta problem utan även att kunna kommunicera om sådant som kanske uppfattas som 

obetydligt. 

 

Värdering av svarsfrekvens 

Wollan et al. (2010) rekommenderar att företag på Twitter svarar på alla frågor/klagomål som 

riktas mot dem och det är med detta i tanke som värderingen av svarsfrekvensen har utvecklats. 

Svarsfrekvensen värderas med hjälp av tre kategorier: hög, medelmåttig, och låg. 

 

• Hög svarsfrekvens : >80 %  

• Medelmåttig svarsfrekvens: >60 %  ≤80 %  

• Låg svarsfrekvens: <60%  

 

5.2.3 Kvantitativ innehållsanalys: svarstid 

Så som redan nämnts undersöktes företagens svarsbenägenhet delvis genom den kvantitativa 

analysen, då företagens svarsfrekvens undersöktes. Svarstiden; hur snabbt företagen besvarar sina 

kunder undersöktes istället med en strikt kvantitativ beräkning. Undersökningen genomfördes i 

samband med urvalet för den kvalitativa innehållsanalysen. Svarstiden beräknades genom att 

räkna hur lång tid som hade passerat från att kunden skickat sin tweet till att företaget svarade. 

En förutsättning för undersökningens genomförande var tillgång till exempel där företagen 

besvarat sina kunden, att använda samma urval som i den kvalitativa undersökningen ansågs då 

smidigast. 
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Enligt SERVQUALs rankning av dimensionerna var Svarsbenägenhet den näst viktigaste 

dimensionen. Även andra forskare inom ämnet kundtjänst pratar om förmågan att kunna leverera 

bra svar inom rimlig tid. Med inspiration av Parasuraman, Elwood, Wollon, och Oracles studie 

har denna uppsats undersökt företagens svarstid i samband med urvalet av den kvalitativa 

undersökningen. Utifrån resultatet av undersökningen från Oracle (2012) har ett index för vad 

som är snabba respektive långsamma svar utvecklats. Oracles undersökning från 2012 fann att de 

flesta kunder förväntar sig ett svar inom 30 - 120 minuter. Toleranszonen, utifrån Parasuramans 

et al. “zon toleranskonceptet” (1993), fastställdes därför inom dessa premisser. Inom 30 - 120 

minuter är toleranszonen, en svarstid inom dessa ramar anses alltså som acceptabel men inte 

idealt. Svartiden har klassificerats med hjälp av fem indelningar: Extremt snabb, väldigt snabb, 

snabb, godkänd, långsam, extremt långsam. 

 

Vi började med att räkna ut svartiden för varje tweet. I tweets som var fram - och - tillbaka 

konversationer där företagen svarat fler än en gång skrevs alla svarstider ner och sedan 

beräknades den genomsnittliga svarstiden för just den konversationen genom en beräkning 

av  medelvärdet. Slutligen sammanställdes resultatet genom att beräkna företagens svarstid 

genom att beräkna medianen. Vi ansåg att medianen gav en korrekt representation av företagens 

svarstid och att det gav en mer rättvis bild. 

 

Extremt snabb: median på 15 minuter eller mindre klassificeras som extremt snabbt. 

Väldigt Snabb: median inom 30 minuter klassificeras som snabbt. 

Snabb: median på 1 timma klassificeras som godkänt. 

Godkänd: median inom 2 timmar klassificeras som långsamt. 

Långsam: median på över 3 timmar och upptill 5 timmar klassificeras som extremt långsamt. 

Väldigt långsam: median på över 5 timmar upptill 24 timmar 

Extremt långsam: median på över 24 timmar 

 

5.3 Urval & Material  

Materialet och urvalet för de tre perspektiven av undersökningen skiljer sig åt.  

När företagens svarsbeteende analyserades bestod materialet av 50 tweets från varje företag. De 

tweets som var en del av samma konversationer beräknades som en tweet, detta för att kunna 

bedöma tweeten i sin helhet och inom rätt kontext. Kriteriet för tweetsens inkluderande i 

undersökningen var att de skulle vara direkt riktade till företagen med hjälp av en namntagg "@". 
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Detta för att uteslut att företagen inte haft möjlighet att ta del av tweetsen. I undersökningen 

uteslöts tweets där företagen endast nämnts vid namn eller med hashtag "#". De tweets som har 

inkluderat i undersökning är således endast de tweets där en kommunikation uppstått mellan 

företag och kund först efter att kunden initierat samtalet genom att namntagga företaget. 

 

Eftersom valen av företag inte baserats på hur aktiva företagen är på Twitter utan på deras 

serviceorienterade verksamheter var det svårt att på förhand veta om företagen tenderade att 

besvara frågor i samma frekvens. Därför utgick vi från ett fixerat sifferantal istället för att kolla på 

tweets under en bestämd tidsperiod. Vi valde att analysera 50 tweets. Undersökningen började 

således 1:a december 2015 och gick sedan bakåt i tiden tills 50 tweets var uppnådda. Detta 

innebär att insamlingsperioden blev olika för olika företag. Insamlingsperioden för 

Handelsbanken sträckte sig till 2015.10.29, Systembolaget till 2015.09.15, och Ving till 2015.10.02.  

 

I den kvantitativa undersökningen av svarsfrekvensen analyserades alla tweets under november 

månad 2015. Eftersom resultatet av den kvantitativa undersökningen sammanställdes i procent 

var det inte lika viktigt att det var ett lika antal tweets från varje företag. Då insamlingsperioden 

var lika för företagen resulterade detta i att antalet tweets från företagen skiljde sig åt. För den 

kvantitativa undersökningen av företagens svarstider användes samma urval som för den 

kvalitativa undersökningen. Stickprovsstorleken i relation till antalet tweets är relativt liten men 

anses tillräcklig med tanke på den tidspann som forskningen genomfördes under. Dessutom är 

intresserar sig denna undersökning för företagens situation idag och vi ville därför inte gå allt för 

långt tillbaka i tiden. 

 

5.4 Metodologiska överväganden  

5.4.1 Trovärdighet 

Enligt Esaiasson och Oscarsson (2012) finns det tre olika sätt att definiera validitet på: 

överensstämmelsen mellan teoretisk definition och operationell funktion, frånvaro av 

systematiska fel, och att mäta det som man har sagt att man ska mäta. Dessa delas in i två 

kategorier. De två förstnämnda ingår i begreppsvaliditeten, och den sistnämnda är en del av 

resultatvaliditeten. Begreppsvaliditet handlar om lämpligheten mellan de teorier och 

frågeställningar som formulerats och de insamlingsverktyg som används. Resultatvaliditet handlar 

om huruvida man har gjort det man påstod att man skulle göra.   

 



 

30 
 

Vi anser att begreppsvaliditeten i denna uppsats upprätthåller en hög standard. För att skapa god 

begreppsvaliditet måste som sagt de valda teorierna vara relevanta, användbara och komplettera 

undersökningen. Vi anser att val av insamlingsmetod fungerar väl i förhållandet till de teorier som 

valts och den övergripande frågeställningen. Resultatvaliditeten kan utvärderas först efter att 

undersökningen har genomförts. Esaiasson och Oscarsson (2012) skriver att det krävs två saker 

för att resultatvaliditeten ska vara god: god begreppsvaliditet (frånvaron av systematiska fel), och 

hög reliabilitet (frånvaron av osystematiska fel). Genom att tydligt redogöra för vad som menas 

med olika begrepp och hur det observerade materialet tolkades är förhoppningen att göra 

undersökningen mer transparent och öka validiteten och försäkra att arbetet fortgått systematiskt. 

Reliabilitet, frånvaron av osystematiska fel, handlar om tillförlitlighet. Misstag som kan påverka 

reliabiliteten är allt från skrivfel och slarvfel, matematiska felberäkningar, eller missade 

observationer. För att undvika att sådana misstag sker har vi strävat efter att undvika slarvfel 

genom att koda samma material på varsitt håll för att säkerställa att resultatet har blivit samma. 

Där det förekommit matematiska beräkningar har dessa alltid dubbelkollats. Trots detta kan man 

räkna med en viss felmarginal och att det kan har skett ett fåtal misstag under uppsatsens gång, 

men inga som drastiskt påverkat undersökningen slutgiltiga resultat. Vår bedömning är därför att 

även resultatsvaliditeten är god. 

 

5.4.2 Forskarrollen 
Alvesson & Sköldberg (2008) skriver att reflexivitet undersöker hur vår personliga och 

intellektuella involvering påverkar relationen till det som ska studeras. Reflexivitet handlar om att 

"tänka kring premisserna för sitt eget tänkande, observerande, och språkanvändande"(Alvesson 

& Sköldberg 2008 s. 487). Vi anser att man som författare aldrig är fulltständigt objektiv. Det är 

trots allt uppsatsens författare som har valt uppsatsämnet, forskningsfrågan, teorierna, metod, 

material och urval. Vi anser att man trots detta bör sträva efter objektivitet. Strategin för att 

uppnå objektivitet genom denna undersökning var att vara så transparanta som möjligt. Genom 

att ständigt förklara och motivera de beslut och tillvägagångssätt undersökningen tar har vi 

försökt vara öppna med våra avsikter för att läsaren själv ska kunna bedöma om undersökningen 

är trovärdig eller ej. 

 

5.4.3 Testkodning 

Innan den huvudsakliga kodningen påbörjades utfördes testkodningar inför undersökningarna. 

Motivet till testkodningen var följande: att säkerställa validiteten, testa möjligheten att imitera 

undersökningen, och testa våra variabelvärden och kategorier. 
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En av kraven för en vetenskaplig uppsats är att det ska vara möjligt för en annan forskare att göra 

samma undersökning vid samma tidpunkt och få samma resultat. Att ha detta som mål var 

extremt motiverande. Det hjälpte uppsatsen att fokuseras och motiverade oss att vara så 

noggranna, specifika, och detaljerade som möjligt. Det var också en av anledningarna till varför 

mycket av materialet kodades individuellt. Det blev ett prov på ifall undersökningen höll eller 

inte. Om vi, som författare av undersökningen, inte ens kunde få samma svar var chansen att en 

utomstående forskaren skulle klara av att replikera uppsatsen och få samma svar väldigt liten.  

Genom att testkoda kunde vi även stärka variabelvärdena och kategorierna. Det tjänade 

undersökningen mycket väl eftersom variabelvärdena och kategorierna ändrades ett flertal gånger  

från sin ursprungliga form som ett resultat av  testkodningen. Vi insåg att vissa kategorier 

behövde bli mer inkluderande medan andra kategorier behövde begränsas tydligare. 

 

5.4.4 Metodiska förtydliganden 

Handelsbanken 

Det uppstod tekniska problem på Handelsbanken den 3 november 2015. Några kunder upplevde 

svårigheter med att använda sina betalkort och internettjänster för att utföra betalningar. Detta 

ledde till att flera kunder kontaktade Handelsbanken via Twitter angående dessa problem. 

Handelsbanken resulterade i att använda standardiserade svar för att besvara dessa kunder. 

Standardiserade svar kodas, oavsett innehållet, alltid som formella vilket är ett negativ 

variabelvärde. Detta ledde till att Handelsbanken fick relativt många minuspoäng. Eftersom 

urvalet för företagen var redan var bestämt inkluderades dessa svar  i undersökningen och ingen 

vidare hänsyn togs. Handelsbanken kris den 3 november påverkade inte heller det slutgiltiga 

resultatet. Även om Handelsbankens svar den 3 november alla hade kodads som lediga hade de 

ändå inte fått högre poäng än Systembolaget på svarsbeteende.  

 

Systembolaget  

Systembolaget skiljer sig från de flesta företagen i Sverige i och med att de besitter monopol över 

spritförsäljningen. Systembolaget har inga konkurrenter och behöver därför inte marknadsföra sig 

på samma sätt som andra företag. Systembolaget är inte heller vinstdrivande vilket argumenterar 

för att de inte är bekymrade över ifall folk köper produkterna eller ej. Målet för dem är inte att 

driva in folk i butikerna eller värva nya kunder. De fyller en funktion i samhället som drivs av 

människors intresse av produkterna, inte tvärtom. Även om det går att argumentera för att 

Systembolaget inte har ett behov av att marknadsföra sina produkter, så har de definitivt ett 
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intresse av att marknadsföra sin verksamhetsidé och sitt budskap. Det har trots allt en 

verksamhetsidé och en image bibehålla.  Därför är det trots allt viktigt för Systembolaget att tänka 

på hur de framhåller sig själva och att nu när de valt att befinna sig på Twitter, gör det på rätt sätt. 

Att visa ett gott uppförande inför sina kunder, och att besvara deras frågor snabbt och effektivt 

är alltid relevant oavsett vad för slags företag det är. 

 

5.4.5 Etiska reflektioner 

I denna undersökning användes information från privatpersoner. Även om dessa inte utgör 

studieobjektet eller på något sätt är föremål för undersökningen så kan integritet 

bli en fråga. Enligt Hjerm et al. (2014) finns det inte någon praxis för nätforskning i dagsläget så 

det upp till forskarna att avgöra hur de vill hantera dessa frågor. Våra etiska reflektioner kretsar 

främst kring frågan om samtycke. 

 

 Det finns två huvudsakliga åsikter angående etisk forskning på nätet; det finns dem som menar 

att inlägg på Twitter kan likställas med tidningsartiklar, och kan användas fritt i forskningssyfte. Å 

andra sidan finns de som menar att det inte är jämförbart och att man alltid måste ha en klar 

tanke om hur man förhåller sig till dessa aspekter i sin studie (Hjerm et al. 2014). 

 

Efter noga övervägande kom vi slutligen fram till att kundernas samtycke inte är nödvändigt för  

denna undersökning på grund av flera anledningar. Twitter är trots allt ett öppet nätverk och de 

individer som har valt att kontakta företagen är medvetna om att deras inlägget är tillgängliga för 

allmänheten. I riktlinjerna för etisk nätforskning av Association of Internet Researchers (2012) 

skriver dem att ju känsligare informationen är desto större längder bör forskarna gå för att skydda 

individernas integritet. I denna uppsats publiceras ingen känslig information. Inga adresser, bilder, 

eller telefonnummer kommer att användas eller publiceras. En annan viktig del i resoneringen är 

att kunderna inte är under granskning, deras tweets är endast intressanta för att förstå företagens 

svar i kontext. Ingen särskild, uppsåtlig vikt läggs vid hur individerna  

 

kommunicerar. Dessutom kommer individernas identitet i viss mån skyddas. Vid de tillfällen där 

tweetsen har publicerats i uppsatsen har kundernas twitternamn och bild dolts. Däremot kommer 

tweetens innehåll och datumet för tweeten att vara synliga. Sålunda går tweeten enkelt  att hittas 

av den som vill. Vi är inte under några föreställningar att individerna identitet är helt skyddade 

men vi anser att riskerna att - om identiteten av individernas identitet avslöjas - leda till skada är 

extremt liten. 
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6. Resultat 
 
I detta kapitel kommer resultatet från undersökningen att presenteras i enlighet med 

analysstrukturen. Först kommer resultatet av företagens svarsbeteende att presenteras, därefter 

redovisas resultatet av undersökningen av svarsfrekvens, och slutligen kommer resultatet av 

företagens svarstid att visas. 

 

6.1 Beteende 

I den innehållsanalysen undersöktes företagens kommunikation som en indikering för olika typer 

av beteenden. De kommunikationer som indikerade önskvärda beteenden markerades med ett P 

och kommunikation som indikerade icke-önskvärda beteenden markerades med ett N. 

Företagens kommunikation delades in i tre av sex kategorier: Tydlig eller Otydliga, Ledig eller 

Formell, och Entusiastisk eller Uttryckslös. 50 tweets från varje företag analyserades och 

poängsattes. Under detta avsnitt kommer resultatet av denna undersökningen att redovisas. 

 

6.1.1 Handelsbanken 

Av de 50 svar som Handelsbanken skrev kodades 46 stycken som tydliga och 4 stycken som 

otydliga. 26 svar kodades som lediga, och 21 som formella. 21 svar kodades som entusiastisk och 

29 som uttryckslösa. 

Totalt fick Handelsbanken  114 poäng. 

Kod 50 Tweets Procent Poäng 

Tydlig 46 92 % 138 

Otydlig 4 8 % -12 

Ledig 26 52 % 52 

Formell 24 48 % -48 

Entusiastisk 21 42 % 42 

Uttryckslös 29 58 % -58 

Totalt 
  

114 
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Tydlig och Otydlig 

90 % av Handelsbankens svar var tydliga och endast 10% av svaren var otydliga. Det innebär att 

Handelsbanken besvarade majoriteten av kundernas frågor konkret och lättbegripligt, och att de 

undvek att hänvisa kunderna till andra kundtjänstkanaler. I de fall där Handelsbanken hänvisade 

kunder till andra kanaler gjorde de så först efter att ha besvarat frågan. 

 

Ledig och Formell 

Fördelningen av svar som var lediga och formella var betydligt jämnare. 52% av svaren var lediga 

och 48% av svaren var formella. Den höga andelen formella svar kan bero på att Handelsbanken 

under den 3 november 2015 upplevde tekniska problem som orsakade svårigheter för kunder 

som ville genomföra internet - eller kortköp. Till följd av detta skrev många kunder in till 

Handelsbankens Twitter angående problemen. Handelsbanken svarade många av dessa tweets 

med standardiserade svar eller repeterande fraser, vilket resulterade i att svaren kodades som 

formella. 

 

  Exempel på standardiserade svar: 
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En fördel med standardiserade svar är naturligtvis att det går fortare att svara. Handelsbanken 

besvarade majoriteten av dessa tweets inom 1 till 10 minuter. 

 

Entusiastisk och Uttryckslös 

Även mellan variabelvärdena entusiastisk och uttryckslös var fördelningen jämn, 42% av svaren 

var entusiastiska och 58% var uttryckslösa. 

 

Entusiasm handlar om att visa entusiasm inför kunde, inför företaget, och inför de produkter 

eller tjänster företaget erbjuder. Entusiasm handlar även om att visa uppskattning för kunden, att 

visa att man vill hjälpa till, och att sympatisera med kundens upplevelser. De svar som svar 

entusiastiska innehöll ofta en trevlig avslutningshälsning: “Hoppas att du får en fortsatt trevlig 

dag” eller “jag önskar dig en trevlig kväll”.  

 

Exempel på entusiastiskt svar: 
 

 

 
Handelsbanken är inte konsekventa i sitt bemötande av kunder. Även vid liknande ärenden 

besvarade Handelbanken frågorna på olika sätt. Även om innehållet i Handelsbankens svar var 
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samma så formulerade de sig olika till olika personer vilket är positivt eftersom det innebär att 

företagen undviker repeterande svar men däremot uppehåller inte tonen i bemötandet samma 

standard, vilket är problematiskt. 

 

6.1.2 Systembolaget 

Majoriteten av Systembolagets svar var tydliga; 33 stycken, jämfört med 17 svar som var otydliga. 

46 stycken av svaren var lediga och 4 svar var formella. Bland variabelvärdena entusiastisk och 

uttryckslöst var resultatet jämnare; 26 svar var entusiastiska och  24 stycken var uttryckslösa. 

Sammanlagt fick Systembolaget 128 poäng. 

Kod 50 Tweets Procent Poäng 

Tydlig 33 66 % 99 

Otydlig 17 34 % -51 

Ledig 45 90 % 90 

Formell 5 10% -10 

Entusiastisk 25 50 % 50 

Uttryckslös 25 50 % -50 

Totalt 
  

128 

 

Tydlig och Otydlig 

66 % av Systembolagets svar var tydliga medan 34 % var otydliga, detta innebär att Systembolaget 

hade en relativt hög andel otydliga svar. En orsak till detta kan vara att Systembolaget valde att 

hänvisa kunder till andra kundtjänstkanaler istället för att besvara frågan direkt på Twitter. Att 

hänvisa kunderna till andra osociala kundtjänstkanaler som e-mejl eller telefon vilket inte 

klassificeras som att ha besvarat den aktuella frågan. 

 

Ett exempel på ett tydligt svar från Systembolaget var under en konversation där kunden skrev: 

“@systembolaget undrar om ölsläpp i december. Har ni inga egna system som vet vad som 

släpps och var det släpps?” Systembolaget svarade: “Hej! Du kan söka på nyheter i fast och 

tillfälligt sortiment på hemsidan. Under aktuellt hittar du information om lanseringar”. 

Systembolaget hade som sagt ett problem med att hänvisa kunder till företagets mejl eller 

kundtjänst via telefon vilket förklarar varför många av svaren från Systembolaget var otydliga. 
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Exempel på svar som hänvisar kunden till osociala kanaler: 

 

 
Ledig och Formell 

Systembolaget hade en hög andel lediga svar; 92 % jämfört med 8 % formella svar. 

Svarsbeteenden var ledigt eftersom företaget använde sig av avslappnat och individualiserade 

språk. De formella svaren berodde på att Systembolaget använde repeterande svar huvudsakligen 

angående frågor om Black Friday. 

 
Ett exempel på standardiserade svar: 
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Entusiastisk och Uttryckslös 

Hälften av Systembolagets svar var entusiastiska och den andra hälften var uttryckslösa. 

Resultatet visar att Systembolaget har en del svårigheter med att uttrycka entusiasm i 

konversationer med kunder. Systembolagets användning av standardiserade svar kan även ha 

påverkat huruvida svaren ses som entusiastiska eller uttryckslösa. En konsekvens av 

standardiserade svar är att de ofta också uppfattas som uttryckslösa på grund av bristen av känsla 

och autenticitet. Även om Systembolaget i hög grad besvarade sina kunder tydligt och konkret, 

och till och med ledigt så lyckades de inte alltid med att förmedla en entusiastisk energi eller 

känslan av att de var angelägna att hjälpa kunden. 

 

Exempel på ett uttryckslöst svar på frågan: “@systembolaget stämmer det att ni är stängda på 

Lördag? Ni kan ha en försäljning som midsommar då! #guldstriden [länk]”. Systembolaget 

svarade: “ Hej Mikael! Det stämmer, alla våra butiker har stängt lördagen den 31 oktober.”.  

 

 

 

Svaret är uttryckslöst eftersom Systembolaget förmedlar svaret väldigt rakt och torftigt. Trots att 

det tog Systembolaget över två månader att besvara kunden bad de inte om ursäkt för väntan. 
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6.1.3 Ving 

Av de 50 tweets som analyserades kodades 46 stycken som tydliga och 4 stycken som otydliga. 50 

tweets kodades som ledig och 0 som formella, och 46 tweets kodades som entusiastisk och 4 som 

Uttryckslösa. Totalt fick Ving 310 poäng av 350 möjliga. 

 

Kod 50 Tweets Procent Poäng 

Tydlig 46 92 % 138 

Otydlig 4 8 % -12 

Ledig 50 100% 100 

Formell 0 0 % -0 

Entusiastisk 46 92 % 92 

Uttryckslös 4 4 % -8 

Totalt 
  

310 

 

Tydlig och Otydlig 

Innehållsanalysen visar att Vings svar var tydliga 46 av 50 gånger, dvs. 92% av svaren. 8 % av 

svaren kodades istället som otydlig. Anledningen till att Vings svar kodades som tydliga var 

eftersom svaren berörde ärendet, svaren var även lättförståeliga.  

 

Exempel på ett tydligt svar: 
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Ledig och Formell 

Samtliga av Vings svar var lediga. Ving är jordnära, autentiska och personliga vilket innebär att 

svaren är individualiserade och originella. De har en avslappnad kommunikationsapproach och 

uppvisar således önskevärdigt beteende beträffande sin kommunikationsstil. 

 

Ett exempel på Vings kommunikationsstil är denna konversation där kunden skrev: “Men oj vad 

jag skulle uppskatta lite alternativ till Lilla Familjen utanför Europa @Vingresor”. 

Ving svarade: “Ja det är stor efterfrågan på Lilla Familjen. Kan hända att vi framöver kommer att 

kunna erbjuda detta utanför Europa.^ CS”. På detta svarade kunden: “Toppen! Skulle vara 

mycket uppskattat, även om ni troligen vinner kampen denna gång ändå i priskriget”. 

Ving svarade då: “Tack, det blir vi glada för att höra! Trevlig kväll! ^CS”. 

 

De bemöter kundernas funderingar och levererar svaren på ett avslappnat sätt. Ving interaktion 

med kunderna särskiljer sig från de andra företagen. De talar med sina kunder på ett väldigt 

naturligt sätt, som om det vore en vän. 

 

Utdrag från en konversation; exempel på ledigt svar: 
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Entusiastisk och Uttryckslös 

Majoriteten av Vings svar var entusiastiska. 92 % av svaren var entusiastiska och  8 % var 

uttryckslösa. Undersökningen visar att Ving är duktiga på att visa angelägenhet över att hjälpa 

kunden. De frågar ofta följd frågor och tar tiden att komponera utförliga svar som inte bara 

besvarar frågan men som även kan innehålla ytterligare information. Ving visar medkänsla, 

entusiasm, och villighet att finnas kunden till hand. 

 

Exempel 1, entusiastiskt svar: 

 
 

Exempel 2: entusiastiskt svar: 

 

 

Ett exempel på ett uttryckslöst svar var när kunden skrev:  

“Hej @ApolloSverige @Vingresor @fritidsresor , ni bidrar samtliga till kriget som IS utför då ni 

fortsätter att skicka folk till Turkiet”. 

Ving svarade: “Ving gör inga politiska ställningstaganden. Vi följer UD:s rek.  ^CS” 

Svaret var kort och koncist men inte entusiastiskt. 
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6.2 Svarsfrekvens 
 
6.2.1 Handelsbanken 

Totalt skrevs 178 tweets som innehöll “@Handelsbanken” under november månad. 

52 frågor, 20 klagomål, 39 påstående/uttalande, 53 omnämnande, och 14 avslut. Sammanlagt 

besvarade Handelsbanken 57 tweets under november månad. Efter filtrering av data reducerades 

antalet tweets till 111 stycken och antalet svar till 56 stycken. 56 svar av 111 tweets gav 

Handelsbanken en svarsfrekvens på 50 %. 

 

Svarsfrekvens: Låg 
 

Kategori: Tweets Svar Procent 

Fråga 52 41 79 % 

Klagomål 20 11 55 % 

Påstående/Uttalande 39 4 10 % 

Totalt 111 56 50 % 

 

Bland kategorierna hade Handelsbanken högst svarsfrekvens bland frågor, nästan 80 procent. 

Det var också under denna kategori de flesta tweets hamnade. Handelsbankens besvarade även 

majoriteten av klagomålen, 55 % av klagomål besvarades. Påstående/Uttalande hade överlägset 

lägst svarsfrekvens. Endast 4 påståenden/uttalanden besvarades, till skillnad från klagomål där 11 

tweets besvarades, trots att nästan dubbelt så många tweets kategoriserades som 

påstående/uttalande; 39 respektive 20. Endast 10 % av påståenden/uttalanden besvarades. 

Utifrån de ärenden Handelsbanken valde att besvara och inte besvara kan ett mönster utläsa. 

Resultatet visar att Handelsbanken prioriterar att besvara frågor över andra typer av ärenden. 

 

6.2.2 Systembolaget 

Totalt skrevs 219 tweets som innehöll “@systembolaget” under november månad. 

60 frågor, 12 klagomål, 24 påstående/uttalande, 119 omnämnande, och 4 avslut. Av dessa tweets 

besvarades 25 stycken under november månad. Efter filtreringen av data hade det totala antalet 

tweets reducerats till 96 stycken och antalet svar till 24 stycken. 24 svar av 96 tweets ger 

Systembolaget en svarsfrekvens på 25 %. 

 
Svarsfrekvens: Låg 
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Kategori Tweet Svar Procent 

Fråga 60 23 38 % 

Klagomål 12 1 12 % 

Påstående/Uttalande 24 0 0 % 

Totalt 96 24 25 % 

 

Systembolaget hade högst svarsfrekvens bland frågor, med ett genomsnitt på 38 %. Av 

klagomålen besvarade Systembolaget endast 1 av 12 tweets. Av de tweets som kategoriserades 

som Påstående/Uttalande besvarades inga vilket resulterar i en svarsfrekvens på 0 %. 

Systembolaget har en väldigt låg svarsfrekvens men de tenderar att prioritera att besvara frågor 

före andra typer av ärenden. 

 

6.2.3 Ving 

Totalt skrevs 77 tweets som innehöll “@Vingresor” under november månad: 

9 frågor, 4 klagomål, 24 påstående/uttalande, 36 omnämnande, och 4 avslut. Sammanlagt svarade 

Ving på 26 tweets under november månad. Då alla omnämnanden och avslut filteras bort 

försvinner även - i de fall det förekommit - svar av tweets inom dessa kategorier. Efter 

filtreringen återstod 37 tweets och 25 svar vilket innebär en svarsfrekvents på knappt 68 %. 

 
Svarsfrekvens: Medelmåttig 
 

Kategori Tweets Svar Procent 

Fråga 9 stycken 9 svar 100 % 

Klagomål 4 stycken 4 stycken 100 % 

Påstående/Uttalande 24 stycken 12 stycken 50 % 

Totalt 37 stycken 25 stycken 68 % 

 

Tillskillnad från Handelsbanken och Systembolagen var “Fråga” inte den största kategorin bland 

tweets som riktats till Ving. Endast 9 tweets var frågor och samtliga av dessa tweets besvarades. 

Det skrevs 4 stycken Klagomål varav samtliga besvarades. Påstående/Uttalande var den största 

kategorin med 24 tweets varav 12 besvarades, vilket är 50 %. Utifrån resultatet av de typer av 

ärenden som Ving besvarade går det inte att utläsa något mönster. Även om resultatet statistiskt 
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sätt visar att Ving besvarade frågor och klagomål i större frekvens än påstående/uttalande så är 

urvalet för smalt för att kunna dra någon riktig slutsats. 

 

6.2.4 Jämförelse av företagen 

Företagens svarsfrekvens: 

Företag Tweets Svar Procent Svarsfrekvens 

Handelsbanken 111 56 50 % Låg svarsfrekvens 

Systembolaget 96 24 25 % Låg svarsfrekvens 

Ving 37 25 68 % Medelmåttig svarsfrekvens 

 

“Fråga“ var den största kategorin bland tweetsen både för Handelsbanken och Systembolaget, 

följt av påstående/uttalande, och slutligen klagomål. Båda företagen hade även högst 

svarsfrekvens bland frågor. Däremot hade Handelsbanken högre svarsfrekvens än Systembolaget; 

79 % jämfört med 38 %. Ving hade en svarsfrekvens på 100 % bland frågor men företaget hade 

däremot mycket färre tweets i den kategorin än de andra företagen.  

 

Den kategori som innehöll minst tweets bland samtliga företag var klagomål. Av 20 klagomål 

besvarade Handelsbanken 55 %, Systembolaget svarade på 12 stycken med en svarsfrekvens på 

12%, och Ving besvarade samtliga 4 klagomål - en svarsfrekvens på 100 %.  

 

Systembolaget och Ving hade lika många tweets i kategorin påstående/uttalande; 24 stycken, trots 

att Systembolaget totalt fått in mer än dubbelt så många tweets som Ving. Handelsbanken fick 39 

tweets som kategoriserades som påstående/uttalande. Cirka 65 % av alla tweets till Ving var 

påstående/uttalande, medan de endast stod för 25 % av de tweets som riktats till Systembolaget, 

och 35 % av de tweets som riktats till Handelsbanken. Ving fick alltså fler tweets riktade till sig 

som var påstående/uttalande i skala (förhållande till storlek) än Systembolaget och 

Handelsbanken. Trots detta besvarade Ving 12 stycken (50 %), medan Handelsbanken besvarade 

fyra stycken (3.9%), och Systembolaget inte besvarade några alls (0%). 

När det gäller svarsfrekvensen var Ving överlägsna men detta kan som sagt bero på att urvalet för 

Ving var smalt. Handelsbanken presterade överlag och individuellt bättre än Systembolaget var 

gäller svarsfrekvensen inom samtliga kategorier. 
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6.4 Svarstid 
 

6.4.1 Handelsbanken 

Medianen för Handelsbanken var 9 minuter, och typvärdet var 2 minuter. Majoriteten av 

kunderna fick svar inom 10 minuter, inom 30 minuter hade i princip alla kunder fått svar. Det 

fanns dock ett fåtal undantag där kunden fick vänta flera timmar på svar. Den som fick vänta 

längst väntade i 177 timmar och 55 minuter. Tre kunder hade tagit bort sina frågor efter att de 

fått svar och svarstiden för dessa tweets kunde därför inte mätas och uteslöts därför från 

uträkningen av svarstiden.  

 

Svarstid: Extremt snabb 

 

6.4.2 Systembolaget 

Medianen för Systembolaget var 9 timmar och 1 minut, och typvärdena var 40 minuter och 45 

minuter. Endast ett fåtal kunder fick svar inom 60 minuter då majoriteten fick vänta flera timmar 

på svar från. Vissa kunder fick vänta flera dagar på ett svar. En kund fick svar först efter 2 

månader, 6 dygn, 13 timmar och 9 minuter. Den som fick vänta näst längst väntade i 4 dygn, 19 

timmar och 16 minuter på sitt svar.  

 

Svarstid: Väldigt långsam 

 

6.4.3. Ving 

Medianen för Ving var 24 minuter, och typvärdet, det som förekom mest, var 3 minuter. 

Majoriteten av kunderna fick ett svar inom 30 minuter och resten fick oftast svar inom 1 eller 2 

timmar. Även i analysen av Ving var det tre kunder som tagit bort sin tweet efter att de blivit 

besvarade. Pågrund av detta kunde inte svarstiden från dessa tweets tas i beräkning när svarstiden 

mättes. 

 

Svarstid: Väldigt snabb 
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7. Analys 

I detta kapitel kommer resultatet att tolkas utifrån, de för uppsatsen, relevanta teorier. Analysen 

kommer att struktureras på samma sätt som i resultatet: först analyseras svarsbeteendet, sedan 

svarsfrekvensen, och slutligen svarstiden. 

 

7.1 Analys av svarsbeteende 
 

7.1.1 Handelsbanken 
 
Tydlig och Otydlig 
 
Enligt Berry, Parasuraman, och  Zeithamls ramverk för kvalitetsledning SERVQUAL var 

pålitlighet den viktigaste och mest grundläggande service egenskapen (1994). Pålitlighet innebär att 

företaget ska utföra sin tjänst pålitligt och exakt (Berry et al. 1994). I denna undersökning 

representeras pålitlighet i variabelvärdet tydlig, medan variabelvärdet otydlig representerar frånvaron 

av pålitlighet. Handelsbanken skrev tydligt på 90% av sina tweets. Att Handelsbanken skriver 

tydligt innebär att företaget besvarar den faktiska frågan och/eller att svaret är välskrivet och 

lättbegripligt. Eftersom majoriteten av Handelsbankens svar var tydliga kan de klassas som 

pålitliga på den grunden att de finns där för kunden, och att de besvarar det som efterfrågas, och 

utför sin tjänst (i det här fallet Twitter) pålitligt och exakt. 

 

 
 

Bilden ovan är ett exempel på ett tydligt svar. Handelsbanken besvarar frågan: “Varför kan ni 

inte...”. Genom att förse kunden med ett konkret svar. Handelsbankens svar var dessutom 

välskrivet och begripligt. 
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Eexempel på ett otydligt svar från Handelsbanken: 

 

Svaret är otydligt eftersom Handelsbanken inte besvara den ställda frågan. Kunden frågade när 

Handelsbanken kommer att lägga in stöd för Touch-ID i bankappen. Istället för att ge ett svar på 

frågan skriver Handelsbanken att de ska föra synpunkten vidare. Det framgår av kundens ärende 

att det var en fråga och inte en “synpunkt” och den borde därför ha besvarats som sådan. 

 

Handelsbankens svar i konversationen nedan kodades också som otydligt.  

 

 
 

Kunden skrev sin fråga den 3 november under den tiden då många kunder på Handelsbanken 

upplevde tekniska problem. Handelsbanken besvarade frågan med ett av sina standardiserade 

svar, förmodligen eftersom de inte läste igenom frågan ordentligt. Detta ledde till att 

Handelsbanken skrev ett svar angående något som inte hade efterfrågats och att kundens fråga 
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aldrig blev besvarad. DeMers (2014) skriver att kunder kontaktar företagen på Twitter för många 

anledningar, en av dessa är för att fånga företagens uppmärksamhet; kunderna vill känna sig 

hörda. När Handelsbanken gör ett misstag som i exemplet ovan kan det leda till att kunden 

känner sig osynlig eller ohörd vilket kan orsaka frustration och till och med få kunden att tvivla 

på företagets kompetens. Otydliga svar är däremot inte normen kommunikationen på 

Handelsbanken, 90% av svaren var tydliga. Vid de få tillfällen som svaren var otydliga berodde 

det oftast på att Handelsbanken hänvisat kunden till andra kundtjänstkanaler istället för att 

besvara frågan där och då. 

 

Ledig och formell 

En knapp majoritet av Handelsbankens svar dvs. 52% var lediga. Variabelvärdet ledig bygger på 

egenskaper från Lady Geeks emotionella intelligenskvot. Ledig handlar om tonen i språket som 

företagen använder för att kommunicera med sina kunder. Parmar (2014) från Lady Geek skriver 

att personalen individuella personlighet och humor ska lysa fram men att det samtidigt ska finnas 

en enformighet så går att koppla till företagets varumärke. Företagen ska skriva personliga och 

individualiserade svar och undvika användandet av standardiserade svar. Handelsbanken 

presterade väl. Som det redan nämnts i resultatet inträffade det ett problem med kort- och 

internetköp under den 3 november. För att hantera inflödet av ärenden på sin Twitter resulterade 

Handelsbanken i att skriva standardiserade svar vilket innebär att svaren var nästan identiska 

förutom att de utbytte kundens namn och ibland lade till en extra mening. 

 
Exempel på ledigt svar: 
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Entusiastisk och Uttryckslös 

58 % av Handelsbankens svar var entusiastiska och 42 % var uttryckslösa. Variabelvärdet bygger 

på en kombination av SERVQUALs dimensioner försäkran och empati. Dimensionerna består av 

följande element: artighet, kompetens, förstå sina kunder, och tillgänglighet. Berry et al. (1988) 

definierar Försäkran som kunskapen och artigheten hos de anställda och deras förmåga att skapa 

tillit och förtroende medan Empati är den omtänksamma uppmärksamheten företagen förser sina 

kunder. 

 

Ett sätt som Handelsbanken visade entusiasm genom var att önska sina kunder en trevlig dag 

eller genom att visa förståelse och medkänsla för kundens situation. 

 

Exempel på entusiastiskt svar: 

 
 

Denna tweet är entusiastiskt eftersom personalen visar empati för kunden genom att uttrycka att 

han tycker det är tråkigt att kunden är missnöjd. Dessutom visar personalen iver och villighet att 

hjälpa genom att försöka hitta en lösning till kunden. Personalen avslutar sedan svaret genom att 

önska kunden en trevlig helg och undertecknar svaret med sitt namn. 
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 Enligt Lady Geek EQ (2015) ska personalen underteckna med namn eftersom det bidrar till att  

interaktionen blir mer personlig. Kunden ska kunna veta att det sitter en annan människa bakom 

skärmen och inte en robot. DeMers (2014) skriver att företagen, genom att hantera 

kundtjänstrelaterade frågor på sociala medier, ger kunden en mer personlig upplevelse vilket folk 

tenderar att föredra. Att underteckna med namn kan komplettera detta. 

 

Entusiasm handlar om att ge det där “lilla extra” och få kunden att må bra genom sitt bemötande 

och att ge mer än tillräckligt. Parmar (2015) skriver att det handlar om att få kunden att känna sig 

värderad. 

 

Exempel 2, entusiastiskt svar: 

 

 

Denna tweet kodades förövrigt även som ledig, och entusiastisk på grund av det lediga språket 

och tillmötesgåendet. Personalen uppvisar välvilja och ställer ledande frågor för att ta reda på mer 

information i syfte att hjälpa kunden lösa problemet och när problemet väl var löst visade de 

medkänsla genom att uttrycka glädje över att problemet hade löst sig, och sedan önskade dem 

kunden en trevlig dag. De skrev dessutom under med sitt namn vilket gör det ännu mer 

personligt. Personalen på Handelsbanken signerade med namn på 49 av 50 tweets. 
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7.1.2 Systembolaget 

 
Tydlig och Otydlig 

66% av Systembolagets tweets var tydliga och 34 % var otydliga. Systembolaget hade den lägsta 

andelen tydliga svar bland företagen. Variabelvärdet bygger på dimensionen pålitlighet från 

SERVQUAL. Enligt Berry et al. (1994) är den viktigaste och mest grundläggande service 

egenskapen.  

 

Anledningen till varför Systembolaget hade en relativt hög andel otydliga svar är eftersom de 

hänvisade sina kunder till andra osociala kanaler utan att först besvara frågan. Både Lady Geeks 

EQ och DeMers menar att detta är något företagen bör undvika i den mån det är möjligt.  

DeMers skriver att kunder hatar att omdirigeras och att de vill få hjälp via den kanal de sökt 

hjälpen annars känner de att de måste gå igenom ytterligare en massa hinder vilket orsakar 

frustration för kunden (Forbes.se 2014). Enligt Oracle (2012) vill människor har tillgång till snabb 

service. Anledningen till att kunder når ut till företagen via Twitter är för att de är i behov av 

hjälp och vill ha ett snabbt svar, att hänvisa kunden till en mer traditionell form av kundtjänst 

motverkar kundens syftet. 

 

Exempel på otydligt svar: 

 
 

Enligt Oracle (2012) förväntar sig kunderna mer än marknadsföring på företagens sociala medier; 

kunder vill gärna ha servicerepresentanter nära till hands. Kunder föredrar kundtjänst på sociala 

medier för flera anledningar som exempelvis bekvämligheten och att kunna göra flera saker 

samtidigt tillskillnad från när man väntar i telefonkö (Oracle 2012). Enligt Oracle (2012) borde  

kundtjänsten bli en lika stor del som marknadsföring på sociala medier 
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Ledig/Formell 

Variabelvärdet ledig bygger på resultatet från Lady Geeks undersökning beträffande företagens 

kommunikation dvs. vilken ton som företaget använder. Enligt Lady Geeks EQ ska företagens 

svar vara personliga och autentiska. Företagen bör använda en avslappnad ton och helst även låta 

personalens individualitet lysa igenom. I studien kom Lady Geek fram till att empatiska företag 

låter personalens personlighet och humor komma fram medan personalen på icke-empatiska 

företag är opersonlig: de använder repeterande fraser och använder ett stelt och yrkesmässigt 

språk. Eftersom varje kund är unik borde de också behandlas som det. 

 

Systembolaget presterade väldigt väl, 90% av svaren var lediga. Systembolagets svar kodades som 

lediga eftersom de använde ett avslappnat och ledigt språk. Standardiserade svar förekom sällan. 

DeMers (2014) skriver att en av nackdelarna med traditionella former av kundtjänst är att de är 

opersonliga. Kunder eftersöker således mer personlig kommunikation genom att kontakta 

företagen via Twitter och därför är det viktigt att företagen kan leva upp till de förväntningarna.  

 

Entusiastisk och Uttryckslös 

Hälften av Systembolagets svar var entusiastiska och hälften var uttryckslösa. Variabelvärdet 

entusiastisk bygger som sagt på SERVQUAL dimensionerna försäkran och empati. Enligt 

Parasuraman et al. (1998) bör  företagen vara omtänksamma och ge kunden individualiserad 

uppmärksamhet. Försäkran syftar på personalens kunskap, artighet, och förmåga att bygga 

förtroende. Systembolaget upplevde svårigheter att visa entusiasm. De svarade ofta på frågor 

väldigt kort och koncist, men inte alltid. Exempel på Entusiastiskt svar: 

 

 



 

53 
 

Denna tweet är ett exemplariskt exempel på ett entusiastiskt (och ledigt) svar som hör hemma på 

Twitter. Personalens individualitet och humor får lysa igenom samtidigt som svaret är helt i linje 

med Systembolagets policy och verksamhetsidé. Systembolaget är inte ett vinstdrivet företag och 

de ägnar sig inte heller åt att göra reklam för alkohol. De arbetar för att främja ett hälsosamt sätt 

att förhålla sig till alkohol och det skulle därför kunna anses olämpligt att rekommendera alkohol 

för att “dämpa smärtan”. Systembolaget lyckades med att besvara frågan på ett sätt som speglar 

företagens värderingar på ett empatiskt och humoristiskt vis. 

 

Systembolaget liksom Handelsbanken är inkonsekventa i sin kommunikationsstil. I bilderna 

nedan är ett exempel på två lika ärenden som ställdes samma dag men som fick helt olika 

bemötanden. 

(1) 

 

(2) 
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Den första kunden ställde sin fråga den 4 november 2015 kl. 09:21. Systembolaget svarade inte på 

kundens fråga utan hänvisade kunden till företaget mejl istället. Kund nummer två skrev in till 

Systembolaget 32 minuter senare och fick ett betydligt mer hjälpsamt och utförligt svar. 

Antagligen besvarades dessa tweets av två olika personer. Även om Lady Geek EQ förespråkar 

att låta personalens personlighet och individualitet lysa igenom så måste företagen ändå ha en 

enhetlighet, det måste finnas en policy eller vägledning så att sådana saker inte förekommer. 

Parmar (2015) understryker vikten av att ha en tränad mediepersonal. När kund nummer 1 

utmanar Systembolaget med hänvisning till företagets hemsida “Lite fundersam bara eftersom ni 

på er webb uppmanar oss att ställa frågor via Twitter.” så skriver personalen på Systembolaget att 

de har upphört med dryckesrådgivning på Twitter (https://twitter.com/systembolaget/ 2015).   

 

Sådana här skeenden är väldigt nedslående för kunden. Om någon som ställer, i princip, samma 

fråga och får ett svar efter att man själv blivit tillsagd att den funktionen inte fanns tillgänglig så 

kan kunden känna sig besviken eller utpekad. Spicuzza (1992) skriver att bra kundtjänst i själva 

verket handlar om interaktionen mellan kunden och den som tillhandahåller tjänsten. Företagens 

bemötande och uppträdande formar kundernas uppfattning av servicen. I grund och botten 

köper kunden produkten såväl som upplevelsen. Interaktionen som uppstår mellan parterna har 

sociala och ekonomiska implikationer för företagen (Spicuzza 1992). 

 

7.1.3 Ving 
 
Tydlig och Otydlig 

92 % av Vings svar var tydliga. Ving besvarade frågor konkret och levererade sina svar på ett 

tydligt och lättbegripligt sätt. Det är viktigt att företagen förstår och besvarar kunderna korrekt 

och tydligt eftersom kunder på Twitter är en stor tillgång för företagen. Ving hade den högsta 

andelen tydliga svar med detta kan delvis bero på faktumet att Ving inte alls fick in lika många 

frågor. "Tydlig" blev därmed enklare att uppnå eftersom kriteriet om att besvara den aktuella 

frågan föll bort. Otydliga svar från Ving berodde mest på missförstånd. 

 

Enligt Bain and Companys studie spenderar kunder på Twitter upp till 40 % mer än andra kunder 

men kunderna har även förväntningar på företagen och om dessa in möts kan det påverka 

kundernas trovärdighet till företagen. Om Ving inte kan besvara en fråga korrekt och inom en 

rimlig svarstid hur kan de då förvänta sig att kunderna ha tillit i att deras hårdförtjänta pengar 

hamnar i rätt händer, och att de kommer att bli omhändertagna. 
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Exempel på otydligt svar: 

 
 

I exemplet ovan undrar kunden ifall han kommer att bemöta problem med att föra in sitt snus i 

Kuba. Ving missförstod frågan och gav ett svar på något som inte efterfrågades.  

 

Ledig och formell 

Samtliga av Vings svar var lediga. Variabelvärdet handlar om förmågan att kommunicera i en 

lämplig, avslappnad och användarvänlig ton. Användningen av standardiserade svar eller stelt och 

yrkesmässigt språk anses istället vara formellt vilket är ett icke-önskvärt beteende. Resultatet visar 

att Ving uppvisar önskvärt beteende beträffande kommunikationsstilen då 100 % av företagets 

svar var lediga. Enligt Lady Geeks handlar det om att låta personalens personlighet och 

individualitet komma fram.  

 

Exempel på ett ledigt svar: 
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Ving har en väldigt välutvecklad kommunikationsstil. Trots att personalens individualitet lyser 

igenom så talar Ving med en röst och de är konsekvent högpresterande när det gäller tonen i sin 

kommunikation. I Lady Geeks EQ (2015) talar de om vikten av att ha tränad mediepersonal och 

vilken stor roll personalen faktiskt spelar, Ving är ett bevis på detta. 

 

Entusiastisk och Uttryckslös 

Det tredje positiva variabelvärdet var entusiastisk. 46 av 50 svar var entusiastiska och 4 stycken 

svar var uttryckslösa. Ving har lyckats väl beträffande det som Parmar (2015) talade om när hon 

sa att företagen måste få kunden att känna sig uppskattad. Ving presterade bäst bland samtliga 

företag var gäller att visa entusiastiskt beteende. 

 

Exempel på entusiastiskt svar: 

 

 

Bilden ovan visar att Ving är betryggande och de utstrålar värme. Entusiasm handlar om 

företagens välvilja och angelägenhet att hjälpa kunden lika mycket som bemötandet och den 

energi de utstrålar. Exempel på entusiastiska beteenden är att ställa ledande frågor för att ta reda 

på mer information för att kunna assistera på bästa sätt, även användningen av hälsningsfraser 

och att uttrycka sin glädje över kundens glädje eller beklaga kundens besvikelse. 

 

Belinda Parmar från Lady Geek (2015) menar att företag på Twitter är som artister på scen och 

att kunderna är deras publik, Ving slutar aldrig uppträda. De är tydliga, genuina, och kunniga. 

Mot bakgrund av Berry et al. teori, och Lady Geeks EQ uppfyller Ving de olika dimensionerna 

för service och är ett empatiskt högpresterande företag på Twitter som uppfyller kriterierna för 

både tillfredställande kundtjänst och kommunikation på Twitter. 
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7.2 Analys av svarsfrekvensen 
 
7.2.1 Handelsbanken 

Totalt besvarade Handelsbanken 50 % av tweetsen som riktats till dem. Det innebär att 

Handelsbanken också ignorerade 50 % av tweetsen. En svarsfrekvens på 50 % klassas som en låg 

svarsfrekvens. Däremot svarade Handelsbanken på 98% av de frågor som hade riktats till 

företaget. 55% av klagomålen besvarades, och endast 12 % av påståenden/uttalanden besvarades. 

 

Wollan et al. (2010) rekommenderar att företag på Twitter svarar på alla frågor och klagomål som 

riktas till dem. Om vi räknade ihop antal frågor och klagomål för att se hur många de svarade på 

så var det totalt 84% av dessa vilket då räknas som hög svarsfrekvens, det är således 

svarsfrekvensen på påståenden/uttalanden som drar när genomsnittet. Svarsbenägenhet var en av 

dimensionerna i SERVQUAL dvs. att företagen ska vara villiga att hjälpa sina kunder 

(Parasuraman et al. 1988). Handelsbanken uppnår detta eftersom de svarar på i princip alla frågor 

som de fick och dessutom majoriteten av klagomålen. 

 

Twitter är dock ett socialt medium där det finns möjlighet att föra konversationer med kunder 

och skapa relationer till dem genom att diskutera saker som nödvändigtvis inte har något specifikt 

syfte mer än att fördjupa relationer och att “umgås” genom att exempelvis svara på påståenden 

eller omnämnanden även fast de egentligen inte behöver. DeMers menande att smarta företagare 

fokuserar på att bygga relationer, antigen genom regelbunden innehållsmarknadsföring eller 

genom att föra konversationer med kunder som redan är bekanta med varumärket (Forbes.se 

2014).  

 

Detta gjorde Handelsbanken inte så mycket mer än att de ibland svarade på avslut exempelvis när 

en kund skrev: “att inte jag tänkte på det!!!! Funka fint :) tack!”. Handelsbanken svarade:” Så bra! 

Ha en fortsatt trevlig tisdag! //My”. Kundens kommunikation krävde inte något svar eftersom 

kunden skrev för att tacka för hjälpen men Handelsbanken gjorde det iallafall.  

 

Bain and Company (2011) har kommit fram till att kunder som är engagerade med företag: följer, 

taggar, eller skriver till företagen på sociala medier spenderar upp till 40 % mer än andra kunder, 

och även kunder som använder sociala medier för att klaga spenderar i genomsnitt 20 % mer än 

kunder som inte engagerar sig med företagen på sociala medier. 
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7.2.2 Systembolaget 

Systembolaget har en svarsfrekvens på 25 % vilket är en låg svarsfrekvens. Av de 60 frågor som 

skrevs till företaget besvarades 23 stycken vilket är mindre än hälften. Systembolaget besvarade 

endast ett av tolv klagomål. Av 24 påstående/uttalande besvarades inga. Systembolaget hade den 

lägsta svarsfrekvensen bland företagen i undersökningen. 

 

Kaplan (2010) talar om att det finns vissa företag som är intresserade av sociala medier pågrund 

av de potentiella fördelarna men har svårt att förstå konceptet av sociala medier och känner sig 

obekväma med att interagera med kunder. Det som är fördelen med sociala närverk som Twitter 

ses då istället som något negativt. Möjligtvis är Systembolaget ett sådant företag som känner sig 

obekväma med att kunder numera kan tala fritt om och till företagen. 

 

Det kan också vara så att Systembolaget endast vill använda Twitter som en plattform för 

marknadsföring och PR men detta är inte rätt användning för mediet. Ju vanligare företagens 

närvaran på sociala medier blir desto större kommer pressen vara att ägna sig åt kundtjänst och 

andra typer av tjänster på Twitter bortsett från marknadsföring (Oracle 2012). Oracle (2012) 

rapporterar att kunderna förväntar sig  mycket mer än marknadsföring på sociala medier. De vill 

ha direkt åtkomst till produktexperter och servicerepresentanter. Sociala nätverk har såldes 

övergått från en marknadsföringsplats till att bli en viktig kanal för kundsupport.43 % av kunder 

söker sig till företagens sociala nätverk för att hitta ett direkt svar på sin fråga (Oracle 2012).  

 

Det är inte tillräckligt att företagen bara har en närvaran på sociala medier, de måste prestera. 

Utifrån resultatet av undersökningen i ljuset av Kaplan (2010) kan man dra slutsatsen att 

Systembolaget är en av de företagen som inte fullständigt anammat konceptet som är sociala 

medier. Vilket reflekteras i faktumet att de endast bemötte 1 av 12 alla klagomål och 0 av 24 

påståenden. 

 

7.2.3 Ving 

Ving har medelmåttig svarsfrekvens men presterande bäst av samtliga företag med ett genomsnitt 

på 68 %. Anledningen till att Ving inte nådde en ännu högre svarsfrekvens kan ha varit på grund 

av den höga andelen påståenden/uttalande som skrevs in till företaget. Hälften av alla tweet som 

riktades till Ving var påståenden/uttalanden.  
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Utifrån resultatet av analysen går det att dra slutsatsen att Ving inte har något särskilt 

svarsmönster utan att de istället försöker besvara så många ärenden som möjligt - oavsett 

ärendets karaktär, till och med sådana de inte måste besvara.  

När de olika kategorierna definierades konstaterades det redan då att påstående/uttalande var de 

tweets som krävde minst uppmärksamhet men att det också var den kategorin som erbjöd mest 

utrymme för företagen att socialisera och “umgås”. Påstående/uttalande är såldes den sortens 

ärenden som inte måste men borde besvaras. Frågor och klagomål stället högre krav på företagens 

uppmärksamhet eftersom dessa ärenden kräver ett svar på ett annat sätt. Att Ving trots detta 

besvarade 50 % av påståenden/uttalanden är ett tecken på hur mycket de uppskattar sina kunder.  

 

De olika kategorierna av tweets konstruerades i syfte att identifiera de olika ärendena utifrån 

teorierna om kund och kundtjänst. Vi valde att definiera kund och kundtjänst mer inkluderande 

än de traditionella definitionerna. På Twitter är kunden inte bara den som handlat på företaget 

utan alla personer som väljer att kommunicera med företaget. Kundtjänst inkluderar därför alla 

slags ärenden från kunder oavsett hur viktiga eller oviktiga de anses. Medan kategorierna fråga och 

klagomål kan klassas som ärenden som vanligen förekommer inom traditionell kundtjänst så är 

påstående/uttalande de ärenden som är karaktäriserande för konversationer på Twitter - sådant 

som handlar om allt och ingenting - som bör bevaras men som inte kräver något svar.  

Twitter är en plats där företag och kund ska kunna interagera och kommunicera med varandra, 

inte bara om sådant som är nödvändigt men även det vardagliga (Parmar 2015, Elwood 2010, 

Arlen 2008). 

 

Exempel på ett svar på ett påstående/uttalande: 
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7.3 Analys av svarstiden 
 
7.3.1 Handelsbanken 

Enligt (Oracle 2012) förväntar sig kunder som kontaktar företagen via sociala medier ett svar 

inom 30 - eller  120 minuter. Eftersom majoriteten av kunder anser att det är rimligt att vänta 

max  30 minuter - 1 timma fastställdes toleranszonen, utifrån Parasuramans et al. (1993) “zon 

toleranskonceptet”, inom dessa premisser. 

 

Medianen för Handelsbanken var 9 minuter vilket klassas som en extremt snabb svarstid 

eftersom det är under 15 minuter. Elwood (2013) menar att det är kunden som avgör vad som är 

en rimlig svarstid och Handelsbanken fick feedback från kunder som var positivt överraskade 

över de snabba svaren. En kund skrev: “@handelsbanken Tack själv, otroligt impad över att du 

svarade så snabbt så sent på kvällen.”. 

 

Handelsbanken har en väldigt snabb svarstid och de svarade dessutom sent på kvällen. 

Det fanns dock några som fick vänta flera timmar på att få ett svar, men kunderna framförde i 

dessa fall inga klagomål över väntan. Man kan säga att deras zon av tolerans var väldigt hög. Om 

kunden däremot fick svar inom 3 minuter och kunden svarade tillbaka några minuter senare kan 

det vara en indikation på att kunden även ville ha ett svar på sin följdfråga inom en liknade 

tidsperiod (Parasuraman 1993 refererad i Grapentine). 

 

7.3.2 Systembolaget 

Medianen för Systembolagets svarstid var 9 timmar och 1 minut. Överlag var Systembolaget 

långsamma på att besvara tweets. Det förekommer ofta att det tar mer än ett dygn för 

Systembolaget att besvara kunden. Systembolagets svarstid klassificerades som extremt långsam 

eftersom medianen är över 3 timmar. Enligt studien från Oracle (2012)  ligger majoriteten av 

kundernas acceptanszon vid mellan 30 och 120 minuter. Systembolaget är långt över den gränsen. 

 

Systembolaget deltog även i mindre utsträckning i (försättande) konversationer är de andra 

företagen. Även när de deltog i konversationer där kunden skrev tillbaka inom 4 minuter efter att 

ha fått ett svar från företaget, tog det ändå 1 timma för Systembolaget att skriva tillbaka. 

 

Skillnaden mellan sociala medier och fysiska platser är att kunden inte kan välja att ge sig iväg 

eller vända tillbaka om kön är för lång. Man får helt enkelt vänta tills att man får ett svar. 
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Kundens frustration är därför inte lika påtaglig eller synlig som ifall de hade befunnit sig fysiskt i 

samma butik, eller restaurang etc. Det finns en större förväntan på snabbhet på sociala medier 

eftersom poängen med sociala medier är åtkomlighet, tillgänglighet, bekvämlighet, och 

effektivitet (DeMers 2014 Frobes.se). Gapet mellan förväntningarna och upplevelsen får inte bli 

för stort. Spicuzza (1992) skriver att företagens bemötande och uppträdande formar upplevelsen 

av service och kunden intension att vara fortsatt kund. 

 

Angående att vara fortsatt kund är Systembolaget i en unik sits. Det unika med Systembolaget är 

att kunder som inte gillar servicen har väldigt få alternativ ifall de vill fortsätta konsumera alkohol 

i Sverige. Systembolaget har inga konkurrenter så kunder har inget annat val än att återvända ifall 

de efterfrågar de produkter som Systembolaget säljer. 

 

Systembolaget är inte heller vinstdrivande vilket argumenterar för att de inte bryr sig om ifall folk 

köper deras produkter eller ej. Systembolagets mission är inte att driva in folk i butikerna eller 

värva nya kunder. De fyller en funktion som drivs av människors intresse av produkten, inte 

tvärtom. Även om man kan argumentera för att Systembolaget inte har ett behov av att 

marknadsföra sina produkter så har de definitivt ett intresse av att främja sin verksamhetsidé och 

sitt budskap. Därför är det fortfarande viktigt att Systembolaget, när de valt att befinna sig på 

Twitter gör det på rätt sätt. Att behandla sina kunder väl, besvara deras frågor och att bemöta 

dem med värme är definitivt en bra början. Observera att Spicuzza (1992) skriver att 

interaktionen sinsemellan parterna har sociala såväl som ekonomiska implikationer för företagen.  

 

7.3.3 Ving 

Enligt (Oracle 2012) förväntar sig kunder som kontaktar företagen via sociala medier ett svar 

inom 30 - eller  120 minuter. Medianen för Ving var 24 minuter och det klassificeras som en 

väldigt snabb svarstid eftersom det är under 30 minuter men över 15 minuter.  

Några av Vings kunder fick dock vänta i flera timmar på ett svar.  

DeMers (2014) skriver att om företagen kan besvara sina kunder snabbt, lyhört och effektivt så är 

det förtroendeingivande och förmedlar en betryggande bild till alla företagets kunder (Forbes.se). 

Eftersom så många kunder söker sig till sociala medier för ett snabbt och tillgängligt svar 

(DeMers 2014) uppnår Ving de förväntningarna genom att producera svar inom ramen för vad 

som anses vara en acceptabel tid. Resultatet visar att Ving har en väldigt bra svarstid som 

kunderna verkar nöjda med. 
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8. Avslutning 

Syftet med undersökningen var att kunna dra en slutsats kring vilket av företagen: Systembolaget, 

Handelsbanken, och Ving som är bäst på Twitter. Syftet var att kunna säga något om företagens 

bemötande och kommunikationsförmågor såväl som deras användning av Twitter. 

 

Resultatet har baseras på i vilken grad företagen uppvisar önskvärt beteende i sin kommunikation 

och interaktion med kunder på Twitter. Företagens kommunikation undersöktes utifrån tre 

perspektiv: företagens svarsbeteende, svarsfrekvens, och svarstid. Uppsatsens frågeställning löd: 

 

“Hur kommunicerar Systembolaget, Handelsbanken, och Ving med kunder på Twitter, och vilket 

av företagen gör det bäst?” 

 

Genom en analys av företagens 50 senaste konversationer på Twitter, en beräkning av hur lång 

tid det tog för företagen att besvara olika ärenden, och en analys över företagens svarsfrekvens 

under en loppet av en månad kunde vi komma fram till en slutsats. 

 

Ving fick 310 poäng av 350 möjliga i undersökningen av svarsbeteende, en medelmåttig 

svarsfrekvens på 68 %, och en svarstid som var väldigt snabb.  

Handelsbanken fick 114 poäng av 350 möjliga i undersökningen av svarsbeteende, en låg 

svarsfrekvens på 50 %, och en svarstid som extremt snabb 

Systembolaget fick 128 poäng av 350 möjliga i undersökningen av svarsbeteende, en låg 

svarsfrekvens på 25 %, och svarstid som var extremt långsamt. 

 

Resultaten visar att Ving är bäst på Twitter. Handelsbanken kom på andra plats, och 

Systembolaget kom på tredje plats. Undersökningen visar även indirekt vilka egenskaper och 

interaktioner som värderas och hur företag i allmänhet bör kommunicera med sina kunder. Ving 

är ett exempel på ett företag som lyckats positionerna sig framgångsrikt på Twitter. För att vara 

bäst på Twitter bör företagen alltså svara tydligt, ledigt, och entusiastiskt. I undersökningen 

redovisas vad det innebär att vara tydlig, ledig, och entusiastiskt, och hur det kan det kan se ut i 

praktiken. 

 

Området som forskningen behandlar i denna uppsats är ett relativt nytt och otrampat område. 

De undersökningar och teorier som redan existerar har använts som underlag för att positionerna 

och bygga upp studien. Förhoppningen är att resultatet från denna undersökning kommer att 
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bidra med en bild över de förväntningar som kunder har på företag på Twitter och hur företagen 

på bästa sätt bör positionera sig och förhålla sig till kunder på Twitter. 

 

De metodiska brister som upptäcktes har diskuterats i metodkapitlet. Under insamlingen av data 

upptäcktes att Handelsbanken upplevde tekniska problem den 3 november vilket resulterade i att 

betalkorten och internettjänsterna inte fungerade. Det ledde till att många kunder skrev in till 

Handelsbanken angående problemet. De flesta ärenden som skrevs den 3 november handlade om 

samma saker och Handelsbanken valde att besvara ärendena med nästan identiska svar. Eftersom 

många av svaren var skrivna på samma sätt blev de kodade som formella. Det bidrog till att 

Handelsbankens poäng drogs ner en del, vilket möjligtvis inte hade skett vid en annorlunda 

tidsperiod. Däremot påverkade Handelsbankens tekniska problem inte företagets rankning. En 

uträkning gjordes, vilket visade att även om Handelsbanken hade fått högsta poäng på 

vederbörande tweets hade de ändå rankat efter Systembolaget på svarsbeteende.  

 

För att beräkna företagens genomsnittliga svarstid användes medianen. Medianen ansågs lämplig 

eftersom de värden som avviker rejält från normen sållas bort och därmed presenteras en mer 

verklighetsenlig bild av företagens svarstid. Om exempelvis medelvärde hade använts för att 

beräkna företagens genomsnittliga svarstid så undantagsfallen dragit upp medelvärdet vilket skulle 

vara missvisande. Valet av att använda medianen påverkade visserligen vad som klassificeras som 

en snabb respektive långsam svarstid. 

 

Forskningens relevans för mediernas och kommunikationens roll i samhället förhåller sig till 

ämnen som demokrati, organisationer, och maktförhållanden. I uppsatsen diskuteras bland annat 

skiftet i maktförhållandena mellan företag och kund såväl som demokratiseringen av 

företagskommunikationen. Kunder har idag en hög maktposition och sociala medierna är en 

bidragande faktor i detta. Genom sin närvaro på sociala medier har kunder erhållit inflytande 

över det som skapas, sprids, och delas om företagen, på grund av detta har de kommit att 

betraktas som viktiga aktörer att ta hänsyn till. Sociala medierna har således bidragit till 

demokratiseringen av företagskommunikationen eftersom viktiga samtal nu kan fortgå utan 

företagens deltagande eller medgivande. Demokratiseringen av företagskommunikationen 

innebär att folket är med och påverkar de beslutsprocesser som dikterar hur saker och ting ska 

fungera; vad som ska finnas tillgänglig, hur det ska se ut, och på vems villkor. Företagen har på så 

sätt blivit kuvade att planera sitt arbete utifrån kundens krav. Denna uppsats bekräftar dessa 

sentiment på nytt.  
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Maktförhållandena har blivit mer balanserade. De flesta kunder har råd att gå någon annanstans 

om de inte känner sig nöjda med vad företagen har att erbjuda, medan företagen inte alls har råd 

att förlora kunder. Uppsatsens forskningsfrågan, hur man blir bäst på Twitter utgår från att 

kunden besitter makten. Forskningsfrågan skulle lika gärna kunna ställas som "hur ska företagen 

kommunicera på Twitter för att närmar sig kunder på bästa sätt?". Faktumet att företag befinner 

sig på Twitter är ännu en bekräftelse på att kunden besitter stor makt. 

 

Företag och organisationer är viktiga i ett välfungerande samhälle. Denna forskning bidrar med 

redskap som företagen kan applicera för att förbättra sin position på Twitter och sociala medier i 

stort. Orsaken till att företagen befinner sig på sociala medier är som nämnt ovan att komma 

kunden närmare. Däremot ligger det slutgiltiga ändamål alltid bortom Twitter. Företag ägnar sig 

åt sociala medier med förhoppningen om att det kommer att påverka företagets utveckling. 

Oavsett vad syftet må vara; varumärkesigenkänning, PR, eller kundtjänst, så är det slutgiltiga 

målet att detta ska ha någon slags mätbar effekt på verksamheten i stort: nya kunder, större vinst, 

fler donationer, bättre anseende etc.  

 

Genom vår forskning har vi även bidragit med praktiskt exempel på ett företag som lyckats 

positionerna sig fördelaktigt på Twitter. Utöver detta har vi breddat begreppet av kund för att 

hjälpa företagen att se bortom den traditionella definitionen av den betalande kunden. Genom att 

inkludera olika kategorier av potentiella kunder har vi expanderat definitionen av vad det innebär 

att vara kund. I princip alla privatpersoner som befinner sig på Twitter är en potential kund och 

vid det tillfället en person når ut till företagen är de också en kund och bör behandlas som sådan. 

Det är extremt viktigt att tänka på detta, och för varje kund som företagen interagerar med finns 

det ännu fler som tyst observerar. Utifrån hur man hanterar andra kunders ärenden ökar 

möjligheten att vinna över de osynliga kunderna. 

 

Förslag till vidare forskning är att studera det innehåll som företagen producerar på det egna 

twitterflöde på ett likadant sätt. Alltså att studera om de tweets som företagen skriver är tydliga, 

lediga, och entusiastiska och hur de skiljer sig från när företagen kommunicerar med enskilda 

kunder. En sådan undersökning skulle kunna undersökas från två perspektiv: en innehållsanalys 

av företagens tweets på sitt twitterflöde och en observation av vad de ägnar sin Twitter åt 

exempelvis ifall de är aktiva och producerar eget material emellanåt, ifall de använder Twitter 

endast för kundtjänst, eller ifall de använder Twitter enbart som ett utsändningsmedium. 
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