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Sammanfattning 
 
Titel: Service recovery på sociala medier och dess effekt på e-observatörers köpintentioner: en 
kvalitativ studie.  
 
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 
 
Författare: Carolina Englund och Anna Frenell. 
 
Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge. 
 
Datum: 2018 – maj. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur ett företags service recovery på 
social media påverkar e-observatörers köpintentioner. 
 
Metod: Då studien syftar till att skapa en förståelse har en kvalitativ forskningsstrategi använts. 
Empirin utgörs av semistrukturerade intervjuer med tio respondenter. Som underlag för intervjuerna 
har två olika scenarier använts innehållande olika service recovery strategier. Den empiri som har 
samlats in har vidare bearbetats utifrån tematisk analys.  
 
Resultat & slutsats: Denna studie visar på att ett företags service recovery på social media 
påverkar e-observatörers köpintentioner. Ursäkt, kompensation och förklaring anses som de allra 
viktigaste service recovery strategierna på sociala medier. Detta eftersom dessa strategier har visat 
sig ha en positiv effekt på e-observatörers köpintentioner, medan en avsaknad av dessa strategier 
indikerar på en negativ påverkan.  
 
Examensarbetets bidrag: Studien påvisar att e-observatörer påverkas av ett företags service 
recovery på sociala medier. På vilket sätt företaget svarar en klagande kund kan ha en betydande 
effekt på den bild som observerande kunder får av företaget, vilket i sin tur påverkar deras 
köpintentioner. Ursäkt, kompensation och förklaring anses som viktiga faktorer vid företags 
hantering av klagomål. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Våra förslag på framtida forskning är att studera andra sociala 
medier än Facebook, för att se om detta kan ha en effekt på hur e-observatörer påverkas av en 
service recovery-situation. Ett annat förslag är att undersöka vilken inverkan service recovery har på 
e-observatörer utifrån andra service recovery strategier än ursäkt och kompensation. Vidare kan det 
vara av intresse att undersöka om åsikter och intentioner skiljer sig åt mellan olika länder, en 
tvärkulturell studie är därför ytterligare ett förslag. Avslutningsvis ger vi även förslag på att studera 
en annan subgrupp och åldersgrupp, då vi studerat en specifik ålders- och subgrupp. 
 
Nyckelord: service recovery, social media, e-observatörer, köpintentioner 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

Title: Service recovery in social media and its impact on e-observers’ purchase intentions: a 
qualitative approach.  
 
Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 
Author: Carolina Englund and Anna Frenell. 

 
Supervisor: Jonas Molin and Lars-Johan Åge.  

 
Date: 2018 – May 
 
Aim: The aim of the study is to increase the understanding of how a company’s service recovery in 
social media, affects e-observers’ purchase intentions. 

 
Method: The aim of the study is to increase understanding, hence a qualitative method has been 
used. The empirical data was collected by semi-structured interviews with ten respondents. To 
support the interviews two scenarios has been used, including different service recovery strategies. 
The empirical data was further processed through thematic analysis.  
 
Result & Conclusions: The study shows that a company’s service recovery in social media, affects 
e-observers’ purchase intentions. Excuse, compensation and explanation are seen as the most 
important service recovery strategies in social media. This because all of these strategies have 
shown to positively affect e-observers’ purchase intentions, while a lack of these strategies has an 
opposite effect.  
 
Contribution of the thesis: Our study shows that a company’s service recovery in social media 
affects e-observers. In what way a company answers a complaining customer can have a crucial 
effect on the observing customers’ perception of the company, which in turn affects the e-
observers’ purchase intentions. Excuse, compensation and explanation are seen as important factors 
when handling customer complaints.  
 
Suggestions for future research: Our suggestions for future studies is to investigate other social 
media than Facebook to see how e-observers are affected by a service-recovery-situation. Further, 
we suggest examining the impact of other service recovery strategies, besides excuse and 
compensation, on e-observers. It could be of interest to examine if opinions and intentions differ 
between different countries, i.e. a cross-cultural study. Finally, we have examined a specific 
subgroup (business students) and age group (16-35 years), hence we suggest examining different 
types of groups.   
 
Key words: service recovery, social media, e-observers, purchase intentions 
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1. Inledning 
Detta avsnitt inleds med vår problemdiskussion där vi fördjupat oss i vad tidigare forskning belyst 

inom vårt forskningsområde och vilka problem vi anser är outforskat som skapar vårt gap. Vi 

redogör även för uppsatsens syfte som förklarar vår målsättning och avsikt med denna uppsats, 

samt våra forskningsfrågor. Avslutningsvis tar vi upp vad vi har valt att avgränsa oss till i detta 

arbete.  

 
1.1 Problemdiskussion 
 

Sociala medier expanderar och utvecklas ständigt, vilket innebär att allt fler etableras i den virtuella 

världen. År 2017 uppgav 81 % av de svenska internetanvändarna att de någon gång använder sig av 

sociala medier. Där bland svarade 56 % av dessa att de dagligen använder sociala medier, vilket är 

dubbelt så många som år 2010 (Internetstiftelsen i Sverige, 2017). Emellertid är det inte enbart 

privatpersoner som förstått meningen med de sociala nätverken; då användandet av sociala medier 

växer ökar även företagens incitament till att integrera med kunder på dessa nätverk (Gu & Ye, 

2014). Detta innebär att kommunikationen mellan företag och konsument blir allt mer publik 

(Gallaugher & Ransbotham, 2010). Den publika kommunikationen innebär dock att klagomål från 

missnöjda kunder blir synliga för övriga användare (s.k. e-observatörer), vilket har potential att 

skada företaget (Grégoire, Salle & Tripp, 2015; Balaij, Khongm & Chong, 2016). När ett klagomål 

uppstår är det därför av vikt att företaget tillämpar en bra service recovery, vilket innebär att 

företaget gengäldar missnöjda kunder på ett adekvat sätt (Miller, Craighead & Karwan, 2000; Berry 

& Parasuraman, 1992). Detta dels för att bibehålla och omvända de klagande kundernas negativa 

attityder, men även för att se till att e-observatörerna kommer få en positiv uppfattning av företaget. 

 

Individer blir starkt influerade och påverkade då andra blir dåligt behandlade; om en kund får ett 

dåligt bemötande från ett företag, riskerar den individ som observerar detta att få en negativ 

uppfattning om företaget (Van Vaerenbergh, Vermeir & Larivére, 2013). Vidare betyder detta att ett 

företags service recovery inte enbart påverkar den kund som klagar, utan även de kunder som 

observerar interaktionen mellan företaget och den klagande kunden. Således kan en misslyckad 

service recovery påverka en e-observatörs uppfattning av företaget negativt (Van Vaerenbergh et 

al., 2013). Enligt Ataman och Ülengin (2003) kan en ändrad uppfattning av ett företag ge 

förändrade preferenser, vilket i sin tur påverkar en individs köpintentioner. Då e-observatörer kan 

bestå av såväl kunder som potentiella kunder är det därför väsentligt att ta i beaktning hur en service 

recovery påverkar dessa kunder, eftersom det kan ha en inverkan på ett företags kundstock.  
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Tidigare forskning inom service recovery framhåller ursäkt och kompensation som två effektiva 

strategier för att få en missnöjd och klagande kund att åter bli nöjd (Boshoff & Leong, 1997; Ok, 

Back & Shanklin, 2007; Roschk & Kaiser, 2013; Joireman, Grégoiré, Devezer & Tripp, 2013; 

Manika, Papagiannidis & Bourlakis, 2017). En ursäkt kan göra att en kund ändrar uppfattning om 

företaget eftersom det snabbt lindrar kundens oro och bekräftar att företaget är medvetet om sitt 

misstag (Boshoff & Leong, 1997; Manika et al., 2017). Vidare kan en kompensation reducera en 

kunds missnöje och aggressioner. Detta då en kompensation ses som en uppoffring från företaget 

sida, vilket påvisar företagets goda avsikter (Joireman et al., 2013). Däremot finns det enbart ett 

fåtal studier som har undersökt hur observatörer påverkas av service recovery (Van Vaerenbergh et 

al., 2013; Mattila, Hanks & Wang, 2014; Shin, Casidy & Mattila, 2018). 

 

Dessa studier har dock angett att den observerande kunden befinner sig i den fysiska miljön såsom i 

butiker och restauranger, exempelvis undersökte Van Vaerenbergh et al. (2013) på vilket sätt en 

observatör påverkades utav hur kassörskan behandlade kunden framför i kön. I den fysiska miljön 

blir antalet observatörer begränsade, på sociala medier finns dock en större möjlighet att observera 

service recovery-situationer, vilket innebär att e-observatörerna kan bli åtskilliga. Vidare, har 

tidigare studier förutsatt att observatören i fråga är en kund som tidigare köpt något av företaget 

(Van Vaerenbergh et al., 2013; Mattila et al., 2014; Shin et al., 2018). Emellertid, gör sociala 

medier det sannolikt att observatören även kan vara en potentiell kund, det vill säga en kund som 

tidigare inte har handlat hos företaget. Det är därför relevant att skapa en förståelse för hur dessa 

observatörers köpintentioner påverkas av den service recovery en annan kund mottar, det vill säga 

på vilket sätt ett företag bemöter en annan kunds klagomål på social media. Att undersöka 

observatörer i en online-miljö är även något som Schaefers och Schamari (2016) och Shin et al. 

(2018) har föreslagit som framtida forskning. Vidare har även en kvalitativ forskningsstrategi lyfts 

fram för att ge detta område ett nytt perspektiv och för att ytterligare bredda forskningsfältet 

(Mattila et al., 2014; Shin et al., 2018). I enlighet med tidigare forskning tar denna studie därför sig 

an att genom ett kvalitativt forskningssätt, skapa en förståelse för hur ett företags service recovery 

på social media påverkar e-observatörers köpintentioner.  
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1.2 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur ett företags service recovery på social 

media påverkar e-observatörers köpintentioner. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

Utifrån vårt syfte har vi formulerat två stycken forskningsfrågor som vi avser att besvara i vår 

uppsats: 

 

§ Hur påverkas e-observatörers köpintentioner av hur andra kunder bemöts i samband med 

klagomål på social media? 

§ Vilka service recovery strategier anser e-observatörer vara viktiga på social media? 

 

1.4 Avgränsning 
 

Tidigare forskning (Van Vaerenbergh et al., 2013; Mattila et al., 2014; Shin et al., 2018) har 

fokuserat på att kolla hur observatörer i den fysiska servicemiljön blir påverkade av andra kunder 

och företags service recovery, därför har vi valt att avgränsa oss till social media. För att företaget 

ska kunna gengälda missnöjda kunder behöver de en bra service recovery (Boshoff, 1997). Denna 

service recovery kan bestå av olika strategier och åtgärder, vi har dock valt att fokusera och 

avgränsa oss till ursäkt och kompensation. Samtliga avgränsningar har vi gjort för att få en 

förståelse för hur ett företags service recovery på sociala medier, kan påverka observatörers 

köpintentioner. 

 

1.5 Definitioner  
 

Nedan redogörs för återkommande och viktiga begrepp i uppsatsen:   

 

Service failure – en misslyckad service som inte lever upp till kundens förväntningar och därför 

resulterar i kundmissnöje.  

 

Service recovery – åtgärder för att gengälda missnöjda kunder.  

 
E-observatör – kund som observerar en interaktion mellan ett företag och en annan kund. I denna 
uppsats syftar vi främst på ett klagomål från en kund (som uppstår från ett service failure) och ett 
företags hantering av klagomålet (d.v.s. service recovery) på social media. 
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1.6 Disposition 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Uppsatsens disposition. (Egen).  
  

Inledning
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Slutsats

Detta	avsnitt	inleds	med	vår	problemdiskussion	där	vi	fördjupat	oss	i	vad	tidigare	
forskning	 belyst	 inom	 vårt	 forskningsområde	 och	 vilka	 problem	 vi	 anser	 är	
outforskat	 som	 skapar	 vårt	 gap.	 Vi	 redogör	 även	 för	 uppsatsens	 syfte	 som	
förklarar	 vår	 målsättning	 och	 avsikt	 med	 denna	 uppsats,	 samt	 våra	
forskningsfrågor.	 Avslutningsvis	 tar	 vi	 upp	 vad	 vi	 har	 valt	 att	 avgränsa	 oss	 till	 i	
detta	arbete.		
	

I	vårt	teorikapitel	behandlas	de	viktigaste	delarna	 inom	vårt	forskningsområde.	
Vi	 inleder	 med	 hur	 viktigt	 sociala	 medier	 har	 blivit	 och	 vilka	 dess	 för-	 och	
nackdelar	 är.	 Vidare	 förklaras	 begreppen	 service	 recovery	 och	 service	 failure	
och	 de	 viktigaste	 tillämpbara	 strategierna	 att	 använda	 för	 en	 effektiv	 service	
recovery.	Avslutningsvis	redogör	vi	för	köpintentioner	och	hur	service	recovery	
påverkar	dessa,	samt	hur	observatörer	blir	påverkade	av	andra	kunder.		
 

I	 detta	 kapitel	 kommer	 forskningsstrategin	 och	 forskningsansatsen	 att	
presenteras,	vilka	ligger	till	grund	för	våra	metodval.	De	olika	tillvägagångssätten	
vi	tillämpat	under	studiens	gång	redogörs.	Vi	förklarar	vår	datainsamling	och	hur	
vi	har	gått	tillväga	vid	våra	 intervjuer,	samt	hur	vi	har	analyserat	vårt	material.	
Avslutningsvis	diskuteras	metodernas	trovärdighet	och	de	etiska	aspekter	vi	var	
har	valt	att	beakta	under	studiens	gång.	
	

I	 det	 här	 avsnittet	 analyserar	 vi	 vårt	 empiriska	material	 som	har	 erhållits	 från	
våra	 intervjuer	och	sammanlänkar	den	med	tidigare	forskning	som	framställts	 i	
vår	 teoretiska	 referensram.	 I	 vår	 analys	 får	 vi	 möjligheten	 att	 få	 en	 ökad	
förståelse	 för	 hur	 ett	 företags	 service	 recovery	 på	 social	 media	 påverkar	 e-
observatörers	köpintentioner.	

I	 detta	 avslutande	 avsnitt	 lyfter	 vi	 fram	de	 slutsatser	 vi	 kommit	 fram	 till	 i	 vår	
forskning,	 och	 besvarar	 våra	 forskningsfrågor.	 Vidare	 presenteras	 studiens	
praktiska	och	teoretiska	bidrag.	Avslutningsvis	ger	vi	förslag	på	vidare	forskning	
inom	vårt	område.	

I	 det	 här	 avsnittet	 redogör	 och	 analyserar	 vi	 den	 empiri	 som	har	 erhållits	 från	
våra	 tio	 intervjuer.	 Denna	 empiri	 redogörs	 i	 tre	 huvudsakliga	 teman	 och	 fem	
underteman	som	är	 kopplade	 till	 vår	 teoretiska	modell	och	kommer	att	hjälpa	
oss	besvara	vårt	syfte	och	forskningsfrågor.	
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2. Teori 
I vårt teorikapitel behandlas de viktigaste delarna inom vårt forskningsområde. Vi inleder med hur 

viktigt sociala medier har blivit och vilka dess för- och nackdelar är. Vidare förklaras begreppet 

service recovery och de viktigaste tillämpbara strategierna att använda för en effektiv service 

recovery. Avslutningsvis redogör vi för köpintentioner och hur service recovery påverkar dessa, 

samt hur observatörer blir påverkade av andra kunder. Det är sedan med avstamp ifrån teorin vår 

studie och empiri kommer att analyseras.  

 

2.1 Sociala medier 
 

Sociala medier kan enligt McFarland och Ployhart (2015) definieras som en bred digital plattform 

vilket har utvecklats till ett ställe där människor kan kommunicera med varandra. Sociala medier 

har skapat ett nytt sätt för människor att integrera och kommunicera med varandra. Tidigare 

kommunicerade individer på ett traditionellt sätt, det vill säga ansikte mot ansikte, men idag har det 

blivit vanligare att individer kommunicerar med varandra digitalt med hjälp av sociala medier 

(McFarland & Ployhart, 2015). I samband med att det sker en ökning av användandet av sociala 

medier, ökar de synliga klagomålen som kunder kan lämna på olika hemsidor som exempelvis 

Facebook (Xia, 2013). Därmed ökar synligheten av företagens bristfälliga service då det är mer 

lättillgängligt för konsumenter att lämna sina klagomål. Enligt Xia (2013) skapar detta problem för 

företagen då de inte längre kan styra vad som förknippas med företaget. 

 

I kontrast till de service recovery som tidigare har utspelat sig i en fysisk miljö, påpekar Schaefers 

och Schamari (2016) att de klagomål som lämnas på sociala medier är synbart för en betydligt 

bredare publik. Även Xia (2013) hävdar i sin forskning, att till skillnad från tidigare traditionella 

och mer stängda kanaler blir klagomål synliga för alla i den virtuella världen; alla kan få tillgång 

och se den kritik ett företag tar emot. Detta är något som inte har varit möjligt tidigare då sociala 

medier inte fanns skriver Ye och Tripathi (2016). Dagens konsumenter söker alltmer efter andras 

åsikter på nätet innan de fattar sina beslut. Det gör dem genom att kolla på vad andra konsumenter 

har kommenterat om en tjänst eller vara på olika sociala media-plattformar menar Teng, Khong, 

Chong & Lin (2017). Anledningen till att fler konsumenter väljer att förlita sig på andra 

konsumenters kommentarer är enligt Teng et al. (2017) på grund av att det blir vanligare att 

konsumenter använder sig alltmer av onlinemarknaden som konsumtionsområde. Eftersom 

användandet av sociala medier växer ökar även företagens incitament till att integrera med kunder 

på sociala medier. Ett första steg till att göra detta är att besvara kundernas kommentarer och 
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recensioner företagen får på sina produkter och tjänster (Gu & Ye (2014). Forskning av Gu och Ye 

(2014) visar att när företagen såg till att besvara missnöjda kunder på företagens sociala medier, 

blev kunderna mer tillfredsställda. 

 

2.1.1 Nackdelar med sociala medier 
 

Det finns både för- och nackdelar med sociala medier utifrån ett företagsperspektiv (Grégoire et al., 

2015). Sociala medier har blivit en möjlighet för konsumenter att uttrycka sina åsikter och klagomål 

till företag (Schaefers & Schamari, 2016). För företagen kan det vara negativt att konsumenterna 

kan lämna klagomål så att andra konsumenter ser detta, då det har potential att skada företaget 

(Grégoire et al., 2015; Balaij et al, 2016). Riskerna är stora att negativa konsekvenser som 

exempelvis dålig publicitet och att negativa rykten sprids, om företaget misslyckas med deras 

service recovery (Tax, Brown & Chandrashekaran, 1998). Företagen bör vara vaksamma över att 

inlägg på sociala medier har en tendens att spridas snabbt och nå ut till en bred publik (Xia, 2013). 

 

2.1.2 Fördelar med sociala medier 
 

Det finns inte enbart nackdelar och negativa effekter med sociala medier. Enligt Grégoire et al. 

(2015) gör sociala medier att det blir enklare för företag att knyta en bättre kontakt med sina 

konsumenter, vilket skapar en bättre kommunikation mellan konsument och företag. Vidare skriver 

även Ye och Tripathi (2016) att sociala medier ökar möjligheten och gör det enklare för företag att 

kontakta de kunder som är missnöjda och försöka åtgärda de problem som har uppstått. Detta ger 

även företaget en möjlighet till att följa upp kommentarer från missnöjda kunder (Ye & Tripathi, 

2016). 

 

Det är viktigt att företag får klagomål från kunder, då det visar vad företagen kan förbättra för att 

göra kunderna nöjda (Fornell & Wernerfelt, 1987). Den kund som är missnöjd men som väljer att 

inte visa sitt missnöje, söker enligt Fornell och Wernerfelt (1987) efter andra alternativ och väljer 

därmed att avsluta sin relation med företaget. Det är därför av stor vikt att företag tar klagomål på 

allvar och försöker lösa dessa (Fornell & Wernerfelt, 1987). Med hjälp av sociala medier 

uppmärksammas klagomålen lättare för företagen skriver Grégoire et al. (2015) och företagen kan 

därmed snabbare åtgärda sina brister. Sociala medier innebär alltså en fördel för företagen då dessa 

ges en möjlighet till service recovery som de utan sociala medier inte skulle ha fått. 
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2.2 Service recovery  

Att ha återkommande kunder är viktigt för alla företag. Ett av de mest effektiva sätten att få 

återkommande kunder är att erbjuda en produkt eller tjänst som motsvarar kundens förväntningar 

(Miller et al., 2000). Om dessa förväntningar inte uppfylls uppstår ett så kallat service failure, vilket 

resulterar i missnöjda kunder (Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler, 2016). Att ständigt motsvara 

kunders förväntningar är dock något som är svårt och ibland omöjligt att uppfylla (Kelley & Davis, 

1994; Wilson et al., 2016). Så fort ett service failure har uppstått, räknar kunderna med att företaget 

ska ta ansvar och lösa problemet (Boshoff & Leong, 1997). 

 

Service recovery innebär att företaget åtgärdar det misstag som företaget har åstadkommit för 

kunden (Wilson et al., 2016). För att ett företag ska kunna ge en bra service och tillgodose sina 

kunder, är service recovery en grundläggande faktor och ett verktyg för att lyckas omvandla 

missnöjda kunder till att bli nöjda (Hart, Heskett & Sasser, 1990). De bästa åtgärderna och 

strategierna att använda vid en service recovery är att ge kunden både en ursäkt och en 

kompensation för att få en missnöjd kund att bli nöjd (Roschk & Kaiser, 2013; Ok et al., 2007; 

Joireman et al., 2013). Vid klagomål från kunder bör företag fokusera på att lösa det specifika 

problemet som uppstått för kunden, och lösa det genom att be om ursäkt och/eller erbjuda en 

kompensation (Xia, 2013). 

 

2.2.1 Ursäkt 

’En ursäkt från företaget vid ett service failure är viktigt av flera olika anledningar. Dels kan en 

ursäkt snabbt lindra en kunds oro över sitt problem (Boshoff & Leong, 1997). Att be om ursäkt 

visar även att företaget har tagit tag i problemet och att de engagerar sig i deras kunder (Boshoff & 

Leong, 1997). En ursäkt från företaget kan även göra att en kund ändrar sin uppfattning om 

företaget på grund av att ursäkten skapar en tillfredsställelse för kunden. Kunden blir tillfredsställd 

av en ursäkt för att det bekräftar att företaget har gjort fel och att de är medvetna om det (Manika et 

al., 2017). Vidare menar Boshoff och Leong (1997) att en kund som lämnat ett klagomål oftast är en 

arg kund, en ursäkt från företaget kan därmed lindra kundens ilska och eventuellt minska risken till 

att negativa rykten sprids om företaget. 

 

Vid ett service failure är det viktigt att företaget ber om ursäkt, men det är enligt Roschk och Kaiser 

(2013) även viktigt att företaget tänker på hur de uttrycker sig. Författarna menar att en ursäkt bör 

innehålla empati, intensitet och tajming då dessa faktorer påverkar kundtillfredsställelsen. Av dessa 
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tre faktorer anser klagande kunder att empati är den mest betydelsefulla; om ett företag visar empati 

blir ursäkterna mer personliga och kunderna upplever att de blir sedda (Roschk & Kaiser, 2013). 

Vidare hävdar Istanbulluoglu (2017) att ifall företaget ger en personlig ursäkt, förhindrar det 

missförstånd och visar att de engagerar sig i det specifika problemet som kunden har. Om företaget 

väljer att inte visa empati menar konsumenterna att det upplevs som att de blir besvarade av 

maskiner och inte människor (Roschk & Kaiser, 2013). Det är även av vikt att inte lämna ett snabbt 

och hastigt svar till en missnöjd konsument. Einwiller och Steilen (2015) menar att konsumenter 

föredrar en bra respons och bemötande från ett företag, eftersom en bra respons och ett bra 

bemötande visar på ett engagerat företag.  

 

2.2.2 Kompensation 

Trots att en ursäkt från ett företag har visat sig göra de missnöjda kunderna nöjda, så bör företagen 

även använda kompensation som en strategi (Roschk & Kaiser, 2013). Det innebär att företag måste 

anstränga sig mer än att enbart be om ursäkt, om deras mål är att åtgärda ett service failure fullt ut 

(Roschk & Kaiser, 2013). Att kompensera en missnöjd kund så att den blir nöjd, kan ses som en 

framtida investering då möjligheterna ökar till att företaget får behålla kunden i framtiden (Ok et al., 

2007). En kompensation som exempelvis en prisreducering kan skingra ilska och missnöje hos 

kunden efter ett service failure, och således återställa relationen mellan företaget och kunden. En 

kompensation kommunicerar även ett företags positiva motiv, då företaget blir mer villiga att ge 

upp något av värde för att visa deras goda tro och avsikter (Joireman et al., 2013). Vidare menar 

Joireman et al. (2013) att en kompensation tillsammans med en ursäkt, kan öka ursäktens 

effektivitet. Ursäkten blir mer effektiv då en kund blir mer förlåtande när en ursäkt kombineras med 

en kompensation, på grund av att kunden upplever att företaget har goda intentioner (Joireman et al. 

2013). Att både be om ursäkt och kompensera missnöjda kunder, kan ändra deras negativa åsikter 

till att bli positiva (Joireman et al., 2013; Balaji et al., 2016). 
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2.3 Service recovery på sociala medier 

Service recovery är något som funnits i flera år i den fysiska miljön, men som i samband med 

expanderingen av sociala medier även har applicerats allt mer i den virtuella världen. Allt fler 

företag använder enligt Fan och Niu (2016) sociala medier för att manövrera service recovery 

situationer, på grund av att sociala medier är något som börjat användas av allt fler. Många 

konsumenter använder enligt Fan och Niu (2016) sociala medier för att göra sina röster hörda, och 

uppvisa både positiva och negativa sidor av ett företag genom att lämna recensioner på internet. 

 

Då allt fler individer väljer att använda sociala medier, är det viktigt att företag är uppmärksamma 

över vad dessa individer skriver på företagens sidor på exempelvis Facebook (Fan & Niu, 2016). 

Tidigare var inte misstag från företag lika synliga som de är idag, och detta är på grund av att 

sociala medier har utvecklats och expanderat (Xia, 2013). Negativa kommentarer och recensioner 

kan vara ogynnsamt och skada företaget, därför är det viktigt att företaget använder sig av en 

service recovery för att åtgärda sina misstag (Maxham, 2001). För att undvika att ett service failure 

uppstår är det viktigt att företaget snabbt analyserar och hittar de misstag som företaget har gjort. 

Detta eftersom när misstaget väl har skett så sprids det enligt Grégoire et al. (2015) snabbt ut på 

sociala medier. Ye och Tripathi (2016) skriver att det är av stor betydelse att företaget snabbt startar 

en konversation med de missnöjda kunder som har lämnat kommentarer på företagets sida för att 

försöka åtgärda och lösa problemet. Manika et al. (2017) menar att företag som ber om ursäkt på 

sociala medier kan ändra kundernas uppfattningar om företaget. Uppfattningarna kan ändras på 

grund av att en ursäkt från företaget skapar tillfredsställelse för kunden och kan även påverka andra 

kunder som läser denna ursäkt, då sociala medier gör det möjligt för alla att läsa vad som skrivs om 

företaget. 

 
 
2.4 Observatörer 

Hur andra blir behandlade har visat sig vara lika viktigt för en individ som hur den själv blir 

behandlad. Studier inom psykologi pekar på att individer som observerar hur andra blir orättvist 

bemötta, känner lika starkt som om det skulle hända dem själva (Van den Bos & Lind, 2001). 

Vidare har detta en effekt på den observerande individens känslomässiga och beteendemässiga 

reaktioner (De Cremer & Van Heil, 2006; Colquitt, 2004). Inom servicemiljön finns det ofta andra 

kunder närvarande som kan observera interaktioner mellan företag och kund, vilket innebär att 

hantering av klagomål inte enbart påverkar kunden i fråga utan även observerande kunder (Van 
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Vaerenbergh et al., 2013). Likväl finns det endast ett fåtal studier som har undersökt detta (Van 

Vaerenbergh et al., 2013; Mattila et al, 2014; Casidy & Shin, 2015; Shin et al., 2018).  

 

Även då fältet för servicemarknadsföring har uppmärksammat betydelsen av andra kunder i 

servicemiljön, har de till stor del undersökt hur andra kunders beteeden påverkar serviceupplevelsen 

(Martin, 1996; Huang, 2008; Huang, 2010; Zhang, Beatty & Mothersbaugh, 2010; McQuilken, 

Robertson & Polonsky, 2017) samt hur en kunds intentioner att klaga påverkas av de individer som 

är närvarande (Wei, Miao, Cai & Adler, 2012; Huang & Wang, 2014; Huang, Wu, Chuang & Lin, 

2014; Fan, Mattila & Zhao, 2015). Mattila et al. (2014) menar dock att kunder som observerar andra 

som blir orättvist behandlade upplever negativa känslor och är mindre benägna att återvända till 

företaget, även då observatören själv hade en positiv serviceupplevelse. Detta är i linje med Van 

Vaerenbergh et al., (2013) som menar att en misslyckad service recovery inte enbart påverkar den 

kund som blivit utsatt för en service failure utan även kunder som observerar denna situation. 

Således kan en misslyckad service recovery påverka en observatörs upplevelse och bild av företaget 

negativt. 

 

Tidigare studier har förutsatt att den observerande kunden befinner sig i en fysisk servicemiljö, 

exempelvis bevittnar hur kassörskan i en butik bemöter kunden framför dem i kön eller hur 

servitören behandlar gästen vid bordet bredvid (Van Vaerenbergh et al., 2013; Mattila et al., 2014; 

Casidy & Shin, 2015; Shin et al., 2018). I och med utvecklingen av sociala medier finns dock en 

större möjlighet att observera service recovery-situationer. På sociala medier blir kommunikationen 

mellan företag och kunder publik (Gallaugher & Ransbotham, 2010), vilket innebär att klagomål 

från kunder och företags hantering av dessa blir synliga för övriga användare, även kallade e-

observatörer (Ott & Theunissen, 2014). Detta betyder att antalet e-observatörer kan bli åtskilliga. 

 

Det faktum att e-observatören inte behöver befinna sig i den fysiska miljön, öppnar även upp för en 

större sannolikhet att e-observatören inte tidigare handlat av företaget. En e-observatör kan 

följaktligen vara en potentiell kund som ännu inte gjort sitt första köp. Hur denna typ av 

köpintentioner påverkas har tidigare inte studerats, då den befintliga forskningen utgått ifrån att 

observatören redan är kund och därför endast undersökt dennes intentioner att återkomma (Mattila 

et al, 2014).   
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2.5 Köpintentioner  

Kunder tenderar att välja varumärken vars uppfattade bilder liknar deras faktiska, idealiska och 

sociala bilder. Detta innebär att konsumenters självuppfattning och uppfattning av ett varumärke har 

en stark påverkan på deras beteende på marknaden (Ataman & Ülengin, 2003). Det är därför viktigt 

att ett företag har i åtanke vilken uppfattning och funktionell bild de förmedlar till sina kunder, 

företaget måste se till att konsumenterna får en bra upplevelse och att de får vad de förväntar sig av 

företagets produkter och tjänster (Chen, Chen & Huang, 2012). Om ett företag inte kan leva upp till 

kundens förväntningar, som i fallet av ett service failure, är det viktigt att tillämpa en bra service 

recovery för att upprätthålla kundernas uppfattningar. En ändrad uppfattning av företaget kan ge en 

ändring av kundens preferenser och således påverka kundens köpintentioner (Ataman & Ülengin, 

2003). 

 

En väl genomförd service recovery kan påverka en missnöjd konsuments intentioner positivt (Ok et 

al., 2007). I vilken grad företaget lyckas med att tillgodose kunden har en stark effekt på 

övergripande tillfredsställelse och köpintentioner. Genom att effektivt kommunicera service 

recovery till konsumenten, såsom att erkänna misstag och erbjuda kompensation, upplevs företaget 

som rättvist (Spreng, Harrell & Mackoy, 1995). Maxham (2001) menar att köpintentioner kan hålla 

sig på en stadig nivå eller möjligen öka, när en service recovery är effektiv. Däremot, kan en 

misslyckad service recovery väsentligt minska framtida köpintentioner hos företaget. Vidare har det 

visat sig att konsumenter som blivit utsatta för ett service failure och som är nöjda med ett företags 

service recovery, har högre köpintentioner än konsumenter som inte blivit utsatta för ett service 

failure alls (Bijmolt et al., 2014). 

 
 
2.6 Sammanfattning av teorikapitel 
 

När en kund blir missnöjd är det upp till företaget att försöka åtgärda detta och omvandla den 

missnöjda kunden till att åter bli nöjd. Denna åtgärd är något som kallas service recovery (Wilson et 

al., 2000; Hart et al., 1990). Tidigare forskning tar upp olika faktorer av vad en bra service recovery 

bör innehålla. De flesta forskare är överens om att den bästa service recoveryn innehåller en 

kombination av både en ursäkt och en kompensation från företaget (Roschk & Kaiser, 2013; Ok et 

al., 2007; Xia, 2013).  
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På grund av sociala mediers framgång och expandering använder många konsumenter sociala 

medier för att göra sina röster hörda, och uppvisa både positiva och negativa sidor av ett företag 

genom att lämna recensioner (Fan & Niu, 2016). Detta resulterar i att även andra konsumenter, e-

observatörer, har en allt större möjlighet att ta del av vad andra konsumenter recenserar och 

kommenterar om olika företags produkter och tjänster (Xia, 2013; McFarland & Ployhart, 2015; 

Teng et al., 2017). I samband med detta har även konsumenter möjligheten att se hur andra 

konsumenter blir behandlade av företagen, samt huruvida företagen är villiga att hjälpa de kunder 

som har blivit missnöjda (Grégoire et al., 2015). 

 

Van Vaerenbergh et al. (2013) hävdar att service recovery inte enbart påverkar i kunden i fråga, 

utan även observerande kunder kan bli påverkade av interaktionen mellan företag och kund. Detta 

innebär att när ett företag inte lever upp till en kunds förväntningar och försöker åtgärda det med 

hjälp av en service recovery, påverkar denna åtgärd även observerande kunder (Van Vaerenbergh et 

al, 2013; Mattila et al, 2014). Är en service recovery bra, kan detta innebära att köpintentionerna 

ökar hos de aktuella kunderna (Maxham, 2001). Vidare menar Maxham (2001) att ifall en service 

recovery misslyckas påverkar detta de framtida köpintentionerna hos kunderna negativt. 

 

När ett service failure sker i den fysiska miljön är det enbart de som befinner sig i denna miljö som 

kan observera interaktionen mellan företaget och kunden, exempelvis i en butik eller restaurang 

(Van Vaerenbergh et al., 2013; Mattila et al., 2014; Shin et al., 2018). Om ett service failure 

däremot sker på sociala medier finns det betydligt fler observatörer, då varje användare av en social 

media har möjlighet att observera dessa interaktioner i form av recensioner och svar (Fan & Niu, 

2016; Xia, 2013). Det är därför intressant huruvida en e-observatörs köpintentioner blir påverkade 

utifrån ett företags service recovery på social media. Det vill säga, hur en individs intention till att 

köpa något av ett företag, påverkas av att läsa företagets svar på en annan individs klagomål på 

social media.  
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2.7 Teoretisk modell  

I den teoretiska modellen nedan sammanställs tidigare forskning som har behandlats i vår teoretiska 

referensram. När en missnöjd kund lämnar ett klagomål på social media, försöker företaget åtgärda 

detta med en service recovery. I enlighet med tidigare studier anses service recovery strategierna 

ursäkt och kompensation vara de mest effektiva. På grund av sociala mediers tillgänglighet kan e-

observatörer läsa denna konversation mellan kund och företag. Utifrån denna konversation får e-

observatörerna uppfattningar om företaget utifrån dess service recovery strategier. Detta kan väcka 

både känslomässiga och beteendemässiga reaktioner hos e-observatörerna, vilket kan leda till att e-

observatörernas köpintentioner ökar eller minskar.  

 
 

 
 
Figur 2. Teoretisk modell. (Egen).   
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3. Metod  
I detta kapitel kommer forskningsstrategin och forskningsansatsen att presenteras, vilka ligger till 

grund för våra metodval. De olika tillvägagångssätten vi tillämpat under studiens gång redogörs. 

Vi förklarar vår datainsamling och hur vi har gått tillväga vid våra intervjuer, samt hur vi har 

analyserat vårt material. Avslutningsvis diskuteras metodernas trovärdighet, metodkritik och de 

etiska aspekter vi var har valt att beakta under studiens gång. 

 
 
3.1 Forskningsstrategi  

I vårt syfte vill vi skapa en förståelse för hur ett företags service recovery på sociala medier 

påverkar observatörers köpintentioner. För att besvara vårt syfte kommer en kvalitativ 

forskningsstrategi utföras för att få en så stor förståelse som möjligt, samt analysera och tolka de 

olika svaren för att sedan knyta det samman med tidigare forskning. Att använda en kvalitativ 

metod innebär att forskaren fokuserar på innebörder och meningar menar Alvehus (2013), vidare 

skriver författaren att tolka och analysera resultat är av stor innebörd i kvalitativ forskning. Då vi 

vill öka förståelsen görs det bäst genom att använda sig av en kvalitativ forskningsdesign 

(Blomkvist, Hallin & Lindell, 2018). 

 

Ett tolkande synsätt är den kunskapsteoretiska inriktningen i den kvalitativa forskningsstrategin 

menar Bryman och Bell (2017). Vidare skriver Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) att 

en kvalitativ forskning handlar om att lägga ett stort fokus på ord. De forskare som tillämpar en 

kvalitativ forskning gör det på grund av att de vill se världen ur intervjupersonernas ögon (Bryman 

& Bell, 2017). Det handlar om att vi vill urskilja vad som händer i den sociala verkligheten och få 

en inblick i hur de vi intervjuar uppfattar den. Då vi vill tolka och analysera våra intervjuer anser vi 

att en kvalitativ forskningsstrategi passar bra. Med hjälp av en kvalitativ forskningsstrategi kan vi ta 

reda på underliggande faktorer som ligger till grund för hur olika individer tänker och känner, samt 

deras uppfattningar om hur andra kunder behandlas. 

 

Tidigare forskning vi har tagit del av har använt en kvantitativ forskningsstrategi, för att fylla ut 

detta gap vill vi använda en kvalitativ forskningsstrategi (Van Vaerenbergh et al., 2013; Mattila et 

al., 2014; Shin et al., 2018). Att tillämpa en kvalitativ forskningsstrategi inom vårt område är även 

något som har lyfts fram som förslag i tidigare forskning (Mattila et al., 2014; Shin et al., 2018). 

Genom att använda en kvalitativ metod ger vi därmed vårt forskningsområde en ny synvinkel.  
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3.2 Forskningsansats  

Det finns två olika varianter av förhållningssätt att tillämpa vid förhållandet mellan teori och 

forskning; deduktivt och induktivt. Ett deduktivt synsätt innebär att forskarna granskar huruvida 

teorin är giltig med hjälp av hypoteser, och detta synsätt används mest frekvent vid en kvantitativ 

forskningsstrategi (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Vid kvalitativ forskning bör ett induktivt 

förhållningssätt tillämpas menar Bryman och Bell (2017) eftersom dess utgångspunkt är 

observationer i syfte att generera teori. Då vi har valt att tillämpa en kvalitativ forskningsstrategi för 

att få en ökad förståelse, kommer därmed en induktiv forskningsansats användas. När ett induktivt 

förhållningssätt tillämpas ska resultatet kopplas tillbaka till tidigare forskning (Bryman & Bell, 

2017). Detta är även vår tanke då vi i vårt analyskapitel kommer att sammanlänka tidigare forskning 

och vår empiri. Syftet är inte att använda tidigare forskning från vår referensram som en regel, utan 

den finns för att skapa en förförståelse och ge ett stöd inom vårt valda forskningsområde, för att 

sedan ta reda på om det finns ny teori att skapa inom vårt forskningsområde. Referensramen är vårt 

ramverk för att ge en grund till vår analys. Med hjälp av ett induktivt förhållningssätt påpekar 

Bryman och Bell (2017) att generaliserbara slutsatser kan dras på grundval av observationer. Med 

vår erhållna empiri kan vi dra slutsatser och besvara våra forskningsfrågor.   

 

3.3 Tillvägagångssätt  
Som underlag för våra intervjuer skapade vi två scenarion med olika situationer som respondenterna 

fick sätta sig in i. Avsikten var att utifrån scenarierna kunna ge svar på våra intervjufrågor. Vi har 

valt att iscensätta en situation som ska ha skett på Facebook, där ett service failure har inträffat och 

företaget som har begått misstaget använder service recovery. Vår intervjuperson får först ta del av 

en berättelse (se bilaga 1), där vi har skrivit att restaurangen är nyöppnad för några veckor sedan 

och att respondenten inte har hunnit besöka restaurangen. På grund av att respondenten inte hunnit 

besöka restaurangen och är nyfiken på om den är bra, så går denne in på Facebook för att kolla 

restaurangens recensioner. På företagets Facebook-sida kan respondenten se en kund som har 

lämnat en dålig recension, och denna kund är väldigt missnöjd. Den missnöjda kunden skriver i sin 

recension att det var stökigt och högljutt i lokalen, hon hade fått väntat 40 minuter på en meny och 

när hon väl fått maten hade den varit bränd. Här kommer våra två olika scenarion in som skiljer sig 

åt då scenario 1 visa en situation där företaget använder en positiv service recovery (se bilaga 2). 

Företaget använder därmed strategierna ursäkt och kompensation för att försöka göra kunden nöjd. I 

scenario 2 använder företaget sig av en dålig service recovery (se bilaga 3), där ingen av 

strategierna ursäkt eller kompensation används. I detta scenario svarar företaget istället endast med 
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att tacka för kundens feedback. Vi har låtit respondenterna titta på dessa scenarion ett i taget, för att 

därefter ställa sex intervjufrågor utformade för att besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

Motiveringen till att vi har valt dessa två strategier (kompensation och ursäkt) är på grund av att de i 

tidigare forskning benämns som mest effektiva för att göra kunden nöjd och tillfredsställd (Roschk 

& Kaiser, 2013; Ok et al., 2007; Xia, 2013; Joireman et al., 2013; Balaji et al., 2016). 

 

I figuren nedan visas en översikt över vad scenarierna behandlar: 

 

 
 

Figur 3. Översikt scenarier. (Egen).  

 

För att respondenterna inte skulle ha några tidigare preferenser valde vi att skapa ett helt nytt 

företag på Facebook, som vi valde att kalla för Stures a la carte. För att kunna skapa våra två 

scenarion, var vi även tvungna att skapa en fejkprofil till den kund som skulle lämna klagomålet på 

företagets Facebook sida. Vi skapade därför den fiktiva karaktären Sofie Andersson. Anledningen 

till att vi valde att rikta in oss på Facebook som social media-plattform, är på grund av att det är en 

av det vanligaste och största nätverket som används här i Sverige. Upp till tre av fyra svenskar 

använder Facebook, varav mer än femtio procent dagligen (Internetstiftelsen i Sverige, 2017). 

Undersökningar har visat att Facebook används mest frekvent av åldersgruppen 16–35, därför 

kommer vi att fokusera på denna åldersgrupp (Internetstiftelsen i Sverige, 2017). Enligt 

Internetstiftelsen i Sverige (2017) är Facebook en av svenskarnas mest välbesökta nätverksplatser 

eftersom de ser Facebook som en källa till lokala nyheter och allmän information. Dessutom anser 

många konsumenter att det är viktigt för dem att gå in och läsa recensioner och åsikter från tidigare 

kunder innan de fattar sitt beslut vid köp av en vara eller tjänst (Teng et al, 2017). 

Berättelse

Scenario	1
Innehåller	ursäkt	&	

kompensation

Scenario	2
Saknar	ursäkt	&	
kompensation
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Scenarierna bidrar med att skapa en bättre förutsättning för att ge en ökad förståelse, då vi med 

hjälp av scenarierna kan besvara våra intervjufrågor, syfte samt forskningsfrågor. Vi anser även att 

scenarierna kan användas som underlag för diskussion. Anledningen till att vi valde att komplettera 

våra intervjufrågor med två scenarier var för att våra respondenter skulle få möjlighet att sätta sig in 

i en situation, utan att bli påverkade av preferenser och tidigare uppfattningar av ett företag. Detta 

på grund av att vi anser att tidigare preferenser och jämförelser med ett annat företag skulle kunna 

påverka deras svar. Att använda sig av scenarier med ett fiktivt företag underlättar således vår studie 

över hur köpintentionerna påverkas, då det garanterar att respondenten inte tidigare har köpt något 

av företaget.  

 

Ytterligare en anledning till att vi valde att skapa två scenarion var på grund av att tidigare 

forskning i vårt teorikapitel har i stor utsträckning använt scenarion, vi anser därför att denna metod 

kan vara bra för att komplettera våra intervjufrågor. Tidigare forskning som berört service recovery 

har tillämpat scenarion med enkätfrågor, men då vi vill få en ökad förståelse så har vi valt att 

tillämpa en kvalitativ forskningsansats tillsammans med våra två scenarion (Van Vaerenbergh et al., 

2013; Mattila et al, 2014; Casidy & Shin, 2015; Shin et al., 2018). På grund av våra scenarier 

behöver respondenterna inte själva minnas en händelse där de har observerat en service recovery-

situation, vilket minskar risken för skevhet. Tillämpning av scenarier underlättar för respondenterna 

då de på ett okomplicerat sätt kan föreställa sig situationen, vilket skapar en större möjlighet till att 

diskutera och prata fritt kring dem (Bitner, 1990; Smith, Bolton & Wagner, 1991). 

 

3.3.1 Motivering av intervjufrågor 

För att kunna besvara vårt syfte har vi använt sex intervjufrågor. Vi började dock med två 

kontrollfrågor, för att avgöra ifall respondenten kunde besvara resterande intervjufrågor. Dessa 

kontrollfrågor användes för att säkerställa att respondenterna kunde sätta sig in i våra scenarion och 

förstå sammanhanget, att de använder sig av sociala medier och vet vad Facebook är. Vi ställde 

sedan två mer generella frågor innan vi visade våra scenarion. Den första frågan ställdes för att 

kunna redogöra vilka service recovery strategier respondenten anser är viktiga när ett företag begår 

ett misstag och får klagomål på sociala medier. Den andra frågan ställde vi för att ta reda på ifall en 

e-observatör (respondenten) bryr sig om andra blir behandlade och hur viktigt det är för hen att ett 

företag bemöter andra kunder på ett bra sätt. Efter dessa frågor visade vi en kort berättelse som 

respondenten fick läsa och efter det fick denne ta del av vårt första scenario. Det första scenariot 

innehöll en bra service recovery med både ursäkt och kompensation. Utifrån detta scenario ställde 
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vi två frågor (fråga tre och fyra), dessa frågor ställdes även vid scenario två (fråga fem och sex). 

Detta scenario innehöll en dålig service recovery, med varken ursäkt eller kompensation. Fråga tre 

och fem ställdes för att reflektera och ta reda på vad respondenten tycker är viktigt vid en bra 

respektive dålig service recovery. Den tredje och femte frågan handlar om hur e-observatören 

uppfattar situationen och hur de tycker att de två olika service recovery strategierna är. I den fjärde 

och sjätte frågan ville vi ta reda på huruvida en e-observatör blir påverkad av de olika service 

recovery strategierna och hur deras köpintentioner påverkas. 

 

Tabellen nedan visar en överblick över våra intervjufrågor och vilken typ av fråga det är: 

 

Typ Intervjufråga Forskningsfråga 

Kontrollfråga Använder du dig av sociala medier?  

Om ja, hur ofta? 

 

Kontrollfråga Läser du recensioner eller kommentarer 

på företags Facebook-sidor? 

 

 1. Vad tycker du är viktigt att ett företag 

gör när dem får ett klagomål på sociala 

medier? 

Kopplad till forskningsfråga 

2 

 2. Hur viktigt är det för dig ett företag 

behandlar/bemöter andra kunder på ett 

bra sätt? 

Kopplad till forskningsfråga 

1 

Scenario 1 3. Hur tänker du kring det som företaget 

svarade denna kund? 

Kopplad till forskningsfråga 

1 & 2 

Scenario 1 4. På vilka sätt påverkar företagets svar 

dina intentioner att besöka restaurangen? 

Kopplad till forskningsfråga 

1 

Scenario 2 5. Hur tänker du kring det som företaget 

svarade denna kund? 

Kopplad till forskningsfråga 

1 & 2 

Scenario 2 6. På vilka sätt påverkar företagets svar 

dina intentioner att besöka restaurangen? 

Kopplad till forskningsfråga 

1 

Tabell 1. Översikt intervjufrågor. (Egen). 
 

För att besvara vår första forskningsfråga ställdes frågorna fyra och sex, för att undersöka hur 

köpintentionerna blev påverkade utifrån hur andra kunder bemöts i samband med klagomål på 

sociala medier. För att ta reda på detta tog vi hjälp av våra två olika scenarion. Även fråga två anser 

vi besvarar delar av forskningsfråga ett eftersom vi tar reda på om våra respondenter bryr sig om 
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hur andra kunder blir behandlade. Intervjufrågorna tre och fem anser vi kommer besvara båda våra 

forskningsfrågor med anledning av att de frågar efter hur respondenten tycker att företaget 

behandlar den missnöjda kunden, och tar därför reda på vilka specifika delar (service recovery-

strategier) i företagets svar som respondenterna anser är viktiga. Dessa två frågor påverkar bilden 

som respondenterna får av företaget, vilket är kopplat till köpintentionerna. För att sedan besvara 

vår andra forskningsfråga ställde vi fråga ett, då denna tar upp vilka service recovery strategier och 

åtgärder som respondenterna anser är viktiga när ett företag får ett klagomål på social media. 

 

3.4 Datainsamling  

3.4.1 Pilotstudie 

Innan vi genomförde de skarpa intervjuerna valde vi att genomföra en pilotundersökning med två 

respondenter, för att säkerställa att våra frågor skulle bli förstådda av våra respondenter. Att 

använda sig av pilotstudier innan man sätter igång ordentlig är även något Blomkvist et al. (2018) 

skriver är en bra strategi för att se ifall intervjuerna i sin helhet kommer att gå bra, samt för att 

säkerställa att inga frågor blir missförstådda. Vi anser att utförandet av en pilotstudie blir extra 

betydelsefullt att göra, då vi kommer att iscensätta scenarion och vill vara säker på att våra 

respondenter kan sätta sig in i situationerna och kunna svara på våra frågor. Skulle det uppstå 

problem under pilotundersökningen, exempelvis att respondenten inte förstår frågorna så har vi en 

möjlighet att åtgärda det och ändra på frågorna så att inga missförstånd sker. Vi ansåg att det räckte 

med enbart två respondenter vid vår pilotundersökning, då vi upptäckte att det inte var speciellt 

mycket som behövdes ändras. 

 

Efter genomförandet av vår pilotundersökning behövde vi ändra formuleringen på en av våra frågor, 

då den missuppfattades av den första respondenten. Efter att vi omformulerat frågan provade vi det 

på nästa respondent och det väcktes inga missförstånd. Vi insåg även att vi var tvungen att ändra 

ordningen på frågorna för att få ett bra flyt och en bättre helhet, samt diskussion i våra intervjuer. 

Detta på grund av att en respondents svar blev påverkad av scenariot, där vi egentligen ville ha 

generella åsikter. Vi flyttade därför ordningen på frågan så att den ställdes innan scenariot. Våra två 

scenarion var det dock ingen av respondenterna som hade någon negativ synpunkt på, de tyckte att 

de var väldigt bra och upplevdes trovärdiga.  
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3.4.2 Intervjuförfarande  

Vi har valt att använda semistrukturerade intervjuer i denna uppsats, därför att vi ska kunna ha 

möjlighet att ställa följdfrågor till våra respondenter. Alvehus (2013) påpekar att det finns möjlighet 

för intervjupersonen att ställa uppföljningsfrågor, följdfrågor, utifrån de svar man får. Vidare 

skriver Alvehus (2013) att de frågor man ställer vid en semistrukturerad intervju är väldigt öppna, 

så att det finns möjlighet att få utvecklade svar. Detta är något som passar oss väldigt bra, då vi vill 

få informationsrika svar från våra respondenter så att vi har möjlighet att besvara vårt syfte och 

forskningsfrågor. Respondenterna har möjlighet att utforma svaren på det sätt dem vill när de 

besvarar frågorna och de har en större möjlighet att prata mer öppet (Christensen et al., 2010). Vi 

har valt att utföra våra semistrukturerade intervjuer på ekonomistudenter. Att använda 

ekonomistudenter gör att resultatet täcker en specifik målgrupp, detta är dock både en för- och 

nackdel. Denna diskussion tas upp mer specifikt i avsnittet metodkritik. Inför våra intervjuer bokade 

vi avskilda grupprum i biblioteket. Vi gjorde detta på grund av att det var enkelt för studenterna att 

ta sig dit, då de vet vart det ligger och för att kunna intervjua respondenterna ostört. Att sitta avskilt 

under intervjuförfarandet underlättar intervjun och är till en fördel hävdar Blomkvist et al. (2018). 

Detta på grund av att det skapar bra förutsättningar för en intervju, då det åstadkommer en trivsam 

miljö och ger samtliga bättre koncentrationsmöjligheter (Blomkvist et al., 2018). 

 
3.4.3 Urval 
 

Vi har använt ekonomistudenter i vår undersökning på grund av att det var den smidigaste och mest 

effektiva möjligheten att få respondenter till vår uppsats, då dessa fanns tillgängliga vid vårt 

skrivande. Denna variant av urval kallas enligt Blomkvist et al. (2018) för ett bekvämlighetsurval 

eller även icke slumpmässigt urval. Det går ut på att forskarna väljer urvalet utifrån de personer som 

finns tillgängliga vid forskningen och som är enklast att få tag på (Blomkvist et al., 2018). Enligt 

Blomkvist et al. (2018) bestäms antalet kvalitativa intervjuer tills en viss mättnad uppstår. Denna 

mättnad uppstår när intervjuerna inte längre ger ny information, vilket vi upplevde att vi inte fick 

efter tio intervjuer (Blomkvist et al., 2018).  

 

För att kunna specificera vår undersökning har vi valt att fokusera på en åldersgrupp mellan 16–35 

år, då det åldersspannet använder Facebook mest (Internetstiftelsen i Sverige, 2017). På grund av 

den anledningen anser vi att användning av detta åldersspann blir mest relevant och trovärdigt i vår 

uppsats. Om vi hade frågat individer i ett annat åldersspann hade det inte gett samma trovärdighet, 
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då de som använder Facebook är betydligt färre. Dock innebär detta åldersspann att det kommer bli 

ett bortfall då ekonomistudenter som tidigast kan börja studera vid 18–19 års ålder.  

 

I tabell 1 nedan har vi sammanställt en överblick på våra samtliga respondenter. De är mellan 21 

och 28 år gamla, medelåldern är 24,5 år: 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Översikt respondenter. (Egen). 
 
 

3.5 Analysmetod  

Vi har valt att använda en tematisk analys för att analysera vårt erhållna material. Tematisk analys 

är, enligt Blomkvist et al. (2018), en av de vanligaste analysmetoderna för att analysera empirisk 

data vid kvalitativ metod. Tematisk analys handlar om att hitta kodord och teman i det erhållna 

materialet, för att sedan väva samman detta till olika mönster för att kunna besvara sitt syfte och 

forskningsfrågor (Blomkvist et al. 2018). Vi letade efter kodord och skapade sedan teman av dessa, 

för att sedan jämföra våra kodord och teman med vår referensram och intervjuguide. Avslutningsvis 

kopplade vi samman empiri och referensram genom analys där insamlad data ställdes mot tidigare 

forskning. 

 

En tematisk analys innehåller enligt Braun och Clarke (2006) sex olika faser som ska underlätta för 

forskarna att hitta kodord och teman, och det är även dessa faser vi har valt att använda för att 

underlätta vår analys. Den första fasen handlar om att bekanta sig med den erhållna empirin, detta 

Respondent Kön Ålder 

1 Kvinna 27 

2 Kvinna 25 

3 Kvinna 25 

4 Man 22 

5 Kvinna 22 

6 Man 28 

7 Man 24 

8 Kvinna 25 

9 Man 26 

10 Man 21 
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görs bäst genom att transkribera intervjuerna (Braun & Clarke, 2006). Genom att både transkribera 

och spela in intervjumaterialet menar Blomkvist et al. (2018) att det bidrar till ett grundligt 

analysunderlag. Vi valde att spela in våra intervjuer för att säkerställa att vi skulle få med allt som 

sades samt att det gav oss möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014), menar att med hjälp av inspelning av intervjuerna har forskaren 

möjlighet att lyssna ett flertal gånger på intervjuerna, och kan därmed ge en ökad och förbättrad 

möjlighet att förstå och tolka/omtolka det insamlade materialet. För att effektivisera delade vi upp 

våra tio intervjuer, så att vi fick transkribera fem stycken var.  

 

I den andra fasen söker man efter kodord, det vill säga återkommande ord eller uttryck som 

respondenterna använder sig av (Braun & Clarke, 2006). Dessa uttryck och ord ska enligt Braun 

och Clarke (2006) vara relevanta och intresseväckande för det aktuella forskningsområdet och 

kunna besvara forskningsfrågor och syfte. För att hitta kodord valde vi att skriva ut samtliga 

transkriberade intervjuer för att få en bättre överblick över vårt empirimaterial. Vi markerade 

uttryck och ord vi ansåg var viktiga och intressanta, och som var återkommande i intervjuerna. Ord 

och uttryck som vi ansåg var viktiga och återkommande var exempelvis “att företaget ber om 

ursäkt”, “att företaget kompenserar”, “ger en förklaring”, “bilda min egen uppfattning”, “behandla 

andra som man vill bli behandlad själv”, “viktigt att företag behandlar andra kunder på ett bra sätt”. 

Dessa begrepp var även något som stämde väl överens med vår teori. 

 

Den tredje fasen handlar om att leta teman mellan dessa olika kodord som har insamlats, sedan ska 

dessa kodord sorteras in i respektive tema (Braun & Clarke, 2006). Vi jämförde våra olika kodord 

och samlade ihop dem till olika teman. Det var flera kodord som var återkommande och som 

påminde om varandra, dessa slog vi samman till ett tema. Exempelvis ansåg respondenterna att det 

var viktigt att företaget bad om ursäkt, vilket vi samlade under temat “e-observatörers uppfattning 

av service recovery strategier”. De olika temana som nu har framkommit analyseras djupare i den 

fjärde fasen, för att säkerställa att de olika kodorden passar in i deras respektive teman (Braun & 

Clarke, 2006). Vi kartlade de olika kodorden och temana för att få en överblick, för att fundera och 

se om de faktiskt föll samman så bra som vi tidigare tyckt och ifall det besvarade vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. Vi ansåg här att våra kodord passade bra under respektive tema och ändrade inte 

speciellt mycket i denna fas.  
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I den femte fasen definieras och namnges de olika temana och även underteman. Här identifieras 

vad som är intressant i respektive tema (Braun & Clarke, 2006). Vi namngav i denna fas våra olika 

teman, detta resulterade i tre huvudsakliga teman: användning av sociala medier, e-observatörers 

uppfattning av service recovery strategier, e-observatörers köpintentioner. Vi kom fram till dessa 

teman då våra kodord berörde detta och vi ansåg även att dessa teman passade bra tillsammans med 

vår referensram och forskningsfrågor. Temat “användning av sociala medier” skapades för att 

tydliggöra sociala mediers roll för våra respondenter såväl som för samhället i stort. Vi ville belysa 

att kontexten är av relevans när det kommer till att observera service recovery-situationer. Temat 

“e-observatörers uppfattnings av service recovery strategier” namngav vi på grund av att detta tema 

tog upp åtgärder som våra respondenter ansåg var viktiga att ett företag tillämpade till en missnöjd 

kund på sociala medier. Detta tema tog även upp vilka uppfattningar våra respondenter fick av de 

två service recovery strategierna i de två olika scenarierna. Det sista temat “e-observatörers 

köpintentioner” ville vi få fram på vilket sätt respondenternas köpintentioner påverkades av en bra 

respektive en dålig service recovery; om köpintentionerna ökade eller minskade. Med andra ord 

redogöra för på vilket sätt företagets svar, det vill säga hur företaget bemötte en annan kund, 

påverkade respondentens köpintentioner och varför.  

 

Två av våra teman innehöll även underkategorier. Temat “e-observatörers uppfattning av service 

recovery strategier” fick tre stycken underkategorier: ursäkt, kompensation och förklaring. Vi 

skapade dessa tre underkategorier för att anpassa det efter vår referensram, då två av dem är vad 

tidigare forskning anser är viktigt vid en service recovery. Den tredje underkategorin, förklaring, 

var vad som kom fram utöver vad tidigare forskningen tagit upp, vilket vi ansåg var intressant att ta 

med på grund av att många av respondenterna uttryckt dess betydelse. E-observatörers 

köpintentioner fick två underkategorier: ökad köpintention och minskad köpintention. Dessa 

kategorier skapades för att våra respondenter antingen fick en ökad eller minskad köpintention 

utifrån de två olika scenarierna. Vi ansåg även att nämnda underkategorier passade bra då dessa 

skulle komma att besvara våra forskningsfrågor. 

 

I den sjätte och slutliga fasen analyseras alltihop en sista gång och det är här viktigt att fundera över 

om syftet och forskningsfrågorna besvaras och ifall det material som krävs finns (Braun & Clarke, 

2006). I den sjätte fasen började vi med att koppla samman vår empiri och tidigare forskning för att 

få ihop vårt analysavsnitt, detta för att skapa en redogörelse av vårt insamlade material.  
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De teman vi kom fram till i vår tematiska analys var följande: 

§ Användning av sociala medier 

§ E-observatörers uppfattning av service recovery strategier 

§ E-observatörers köpintentioner 

 

3.6 Etiska aspekter 
I svensk forskning ska man enligt Blomkvist et al. (2018) ta hänsyn till etiska regler och aspekter 

till de individer som är involverad i forskningen. Dessa regler och aspekter är självklart något vi har 

valt att tagit hänsyn till vid genomförandet av våra intervjuer, då det är en viktig del att uppfylla i 

företagsekonomisk forskning och för att inte kränka de individer som deltar i intervjuerna. Vi 

kommer i det här avsnittet gå igenom de aspekter som vi har valt att ta hänsyn till och hur vi har 

gjort för att följa dessa principer. 

 

 Informationskravet innebär att forskarna innan undersökningen ska gå igenom vilka moment som 

kommer att uppstå, samt vad syftet är med själva undersökningen (Blomkvist et al. 2018). För att 

uppfylla denna princip förklarade vi vår undersökning och hur den skulle gå till, att vi först skulle 

gå igenom några kontrollfrågor och att de sedan skulle få läsa två olika scenarion som de skulle 

besvara frågor kring. Vi berättade även om undersökningens syfte och varför vi var intresserad av 

att skriva inom just detta område.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskarna ska tydliggöra för respondenterna att deltagandet i studien är 

frivilligt, och att de när som helst får avbryta undersökning om de vill (Blomkvist et al., 2018). 

Innan alla våra intervjuer berättade vi för respondenterna att deras deltagande var frivilligt och att 

de hade möjlighet att avbryta intervjun. Vi frågade inför varje intervju ifall de hade samtycke till att 

vi spelade in intervjuerna med en mobiltelefon. Vi förklarade att anledningen till att vi ville spela in 

intervjuerna var för att kunna transkribera dem, och därmed göra det möjligt att både läsa och 

lyssna på intervjuerna flera gånger.  

 

Konfidentialitets och anonymitetskravet handlar om att de uppgifter som samlas in om 

respondenterna ska behandlas i förtroende och att deras personuppgifter inte ska spridas till andra 

än forskarna (Blomkvist et al., 2018). Vi har därför inte skrivit med respondenternas namn i vår 

studie, så att de kan förbli anonyma. Vi har istället använt anonymitetskoder, och de heter istället 

R1, R2 etc. 
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Nyttjandekravet innebär att den information som erhålls från undersökningen enbart ska användas 

till det ändamålet, och inte användas till något annat (Blomkvist et al., 2018). Vi har inte spridit det 

erhållna material till något annat, vilket vi även förtydligat till våra respondenter genom att berätta 

att intervjumaterialet endast skulle användas till vår studie.  

 
 

3.7 Kvalitetskriterier  

Validitet och reliabilitet är något som är svårt att mäta på samma sätt som man kan göra i 

kvantitativ forskning och därför måste andra kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar 

granskas (Bryman & Bell, 2017; Alvehus 2013; Trost, 2005). Guba och Lincoln (citerad i Bryman 

& Bell, 2017) ger som förslag att istället använda sig av två andra kriterier vid en bedömning av en 

kvalitativ studie, nämligen trovärdighet och äkthet. Vi har valt att använda och ta hänsyn till 

kriteriet trovärdighet för att bedöma kvaliteten i vår studie. Vidare menar Guba och Lincoln (citerad 

i Bryman & Bell, 2017) att trovärdighet kan delas in i fyra delkriterier: pålitlighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet, samt konfirmering.  

 

För att uppnå delkriteriet pålitlighet menar Bryman och Bell (2017) att forskaren bör ha ett 

granskande synsätt i sin undersökning för att det ska anses pålitligt. Detta innebär enligt Guba och 

Lincoln (citerad i Bryman & Bell, 2017) att alla delar i en undersökning ska finnas tillgängliga för 

utomstående som exempelvis problemformulering, val av undersökningspersoner, beslut angående 

analysen, samt att alla dessa delar ska beskrivas i arbetet. Vi tycker att vi uppfyller detta då vi har 

motiverat och förklarat så noggrant vi kunnat till de val vi har gjort i vår undersökning.  

 

Tillförlitlighet handlar om hur sannolikt eller hur tillförlitligt resultatet är (Bryman & Bell, 2017). 

Då mycket av vårt empiriska material stämmer överens med den tidigare forskning vi behandlar i 

vårt teorikapitel, anser vi att vårt resultat är tillförlitligt. Vidare skriver Bryman och Bell (2017) att 

vid detta kriterium ska forskaren säkerställa att den gjorda forskningen ska ha blivit utförd utifrån 

de regler som finns. Då vi har tagit hänsyn till de etiska principer som vi benämner i tidigare avsnitt 

anser vi att vår forskning har blivit utförd enligt de regler som finns.  

 

Överförbarhet innebär att samma studie ska kunna genomföras på ett liknande sätt i en annan 

situation eller vid ett senare tillfälle skriver Bryman och Bell (2017). Vi anser att vår studie kan 

genomföras på ett liknande sätt vid ett senare tillfälle och i en annan situation. Då vi har valt att 

fokusera på en specifik målgrupp, ekonomistudenter så anser vi att det finns möjligheten att prova 
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på en annan målgrupp, och därmed prova våra intervjufrågor i annan situation. Det hade varit 

intressant att se ifall möjligtvis en äldre målgrupp hade svarat annorlunda på våra frågor. Då sociala 

medier är något som ständigt expanderar och som vi inte tror kommer att försvinna, ser vi absolut 

potential till att genomföra denna undersökning vid ett senare tillfälle.  

 

Då det är svårt att vara fullständigt objektiv i utförandet av kvalitativa undersökningar krävs det en 

konfirmering. Att konfirmera innebär enligt Bryman och Bell (2017) att forskaren ska handla i god 

tro, vilket innebär att forskaren ska försöka att inte påverka delarna i arbetet allt för mycket och 

agera så objektivt som möjligt. Vidare menar Alvehus (2013) att det är svårt att vara helt objektiv 

när en kvalitativ metod används. Detta på grund av att det empiriska material som erhålls vid en 

sådan metod ska tolkas och analyseras och där fungerar alla olika. En individ kan tolka och 

analysera ett material på ett visst sätt och en annan individ kan tolka och analysera det på ett helt 

annat sätt. Därför blir det svårt att säga att de inte är fullt ut objektiva. Vi har dock försökt att vara 

så objektiva som möjligt när vi har analyserat vårt empiriska material, även fast det som tidigare 

nämnt är svårt att vara helt objektiv då vi är tvungna att analysera intervjuerna och koppla samman 

de med vår referensram. Under intervjuerna har vi inte försökt att påverka respondenterna. 

 

3.8 Metodkritik  
En nackdel med kvalitativa intervjuer är att de inte alla gånger är generaliserbara, då dessa 

intervjuer vanligtvis innefattar ett fåtal personer (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Detta är även något 

som Christensen et al. (2010) påpekar, de skriver att deltagare i en kvalitativ undersökning inte kan 

representera en större population. Eftersom vi valde att intervjua tio stycken ekonomistudenter är 

det är svårt att säga att dessa tio individer ska motsvara en större population. Därmed är det svårt att 

säga att dessa svar är generaliserbara och gäller för alla. Till skillnad från enkäter så finns 

möjligheten att skicka ut den till ett större antal individer, vilket vi skulle säga blir mer 

generaliserbart än intervjuer.  

 

Vi ställer oss även kritiska mot att vi använder ett bekvämlighetsurval av ekonomistudenter, detta är 

också en faktor som gör att resultatet inte blir generaliserbart och inte till en säkerhet kan 

representera en större population (Blomkvist et al, 2018). Vidare menar dock Bryman och Bell 

(2017) att ett bekvämlighetsurval kan ses som en språngbräda till fortsatt forskning, då det resultat 

som fås från ett bekvämlighetsurval inte kan ses som ett slutligt resultat, det blir snarare ett bidrag 

till fortsatt forskning.  
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Risken finns dock att den som intervjuar kan tolka intervjusvaren felaktigt och tolkar det på ett sätt 

som denne anser vara “rätt”, och tolkningar mellan individer kan vara olika. Den som intervjuar kan 

exempelvis analysera och tolka känslor och faktorer på ett annat sätt än den som faktiskt blir 

intervjuad. Alvehus (2013) menar dock att det är svårt och i regel inte går att leva upp ordentligt till 

ett deduktivt synsätt på grund av tolkningsprocessen, då oavsett de svar som forskarna erhåller så 

kommer det att tolkas utav dem. Vilket innebär att tolkningen av det resultat som framkommer inte 

är helt oberoende, tolkningen görs utifrån intervjupersonens värderingar och synsätt.   

 

Vi valde att skapa ett fiktivt företag så att respondenterna inte skulle ha möjlighet att jämföra med 

ett restaurangbesök sedan tidigare. Hade vi exempelvis använt ett befintligt företag, såsom en känd 

kedja, skulle respondenterna med stor sannolikhet göra jämförelser och bli påverkade utifrån 

tidigare erfarenheter. Trots detta finns ändå möjligheten att de jämför med riktiga exempel och 

scenarion som de har varit med om tidigare. Detta kan vara en faktor som påverkar resultatet och 

skapar skevhet. Vi anser dock att vi har försökt att motverka detta med hjälp av våra scenarion där 

respondenterna får sätta sig in i en situation och inte komma med egna exempel.  

 

Vidare är det möjligt att respondenterna kan påverkas av vilken bransch som scenarierna är 

baserade på när de tolkar kundens klagomål och företagets service recovery. Dock menar vi att 

uppfattningen av att kunden inte blir bemött på ett adekvat sätt inte i första hand påverkas av vilken 

bransch som företaget befinner sig i, utan av de service recovery strategier de använder sig av. Med 

andra ord, om e-observatörer uppfattar att ett service failure har uppstått, spelar det mindre roll om 

det har skett på en restaurang eller exempelvis en matvarubutik då det är bemötandet som står i 

centrum.  
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4. Empiri 
I det här avsnittet redogör och analyserar vi den empiri som har erhållits från våra tio intervjuer. 

Denna empiri redogörs i tre huvudsakliga teman och fem underteman som är kopplade till vår 

teoretiska modell och kommer att hjälpa oss besvara vårt syfte och forskningsfrågor.  

 
4.1 Användning av sociala medier 
 

Till varje respondent har vi valt att ställa två stycken kontrollfrågor, dessa kontrollfrågor ställdes för 

att säkerställa att respondenterna använder sig av sociala medier och Facebook för att vara säker på 

att de kunde sätta sig in i våra scenarier. Samtliga respondenter använde sociala medier varje dag 

och påpekade även att de använde det flera gånger dagligen; “Det är dagligen i alla fall, ganska 

många gånger per dag” (R8). De flesta av respondenterna angav att de brukade läsa recensioner 

och kommentarer på företags Facebooksidor, främsta orsaken var för att få en uppfattning om vad 

andra individer tyckte om företaget. Inför ett restaurangbesök eller köp av varor från ett företag, 

ville respondenterna gärna se vad andra kunder har recenserat och skrivit om företaget. På frågan 

om de brukar läsa recensioner eller kommentarer på företags Facebook-sidor svarade respondent 9 

följande; “Ja, men det brukar jag göra för att få en liten uppfattning om vad folk tänker om 

företaget”. En annan respondent sa att denne kunde gå in och läsa recensioner om hen hade hört att 

företaget fått många dåliga recensioner. Det framkom emellertid att en del av respondenterna valde 

att använda andra sociala medier för att läsa recensioner; “Jag vänder mig till andra ställen än 

Facebooksidorna. TripAdvisor brukar jag använda mig av när det gäller restauranger eller så 

söker jag direkt på Google” (R8). Detta var dock inget problem, då anledningen till denna fråga var 

för att säkerställa att respondenterna kunde sätta sig in i våra två scenarier som utspelade sig på 

Facebook och att de väljer att gå in och ta del av andras upplevelser av tjänster på sociala medier. 

 

4.2 E-observatörers uppfattning av service recovery strategier 
Samtliga respondenter har indikerat att service recovery är av stor vikt när ett service failure har 

uppstått. Utifrån vårt intervjumaterial kan vi tyda att återkoppling från företag är det primära, det 

vill säga att företag faktiskt svarar på det klagomål som kunden skrivit; “Jag tycker det är viktigt att 

de bemöter det. Jag har ibland sett vissa företag som inte har svarat på recensioner eller 

kommentarer alls och det tycker jag inte alls ser bra ut. Jag tycker att man ska bemöta kritiken så 

att alla kan se det” (R2). Vidare har det framkommit att företaget ska svara på ett trevligt, 

professionellt sätt och ta ansvar för sina misstag. Respondent 3 betonar följande; “Det är viktigt att 

dem svarar ärligt och professionellt och att de inte går i motattack och försvarar sig. Att de 
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kommer med vettiga kommentarer, om de har gjort fel så ska de stå för det”. När det kommer till 

specifika strategier har majoriteten av respondenterna uttryckt att ursäkt och kompensation är av 

betydelse när företaget svarar på ett klagomål. Vid scenario 1, innehållande en bra service recovery 

med strategierna ursäkt och kompensation, uttryckte respondent 5 följande; “Jag tycker att det är 

ett bra svar från restaurangen då de ber om ursäkt och även är beredda att kompensera kunden”. 

Utöver det framkom även förklaring som en viktig strategi; flertalet av våra respondenter uttryckte 

att det var viktigt att företaget förklarade varför ett service failure uppstått. Respondenternas 

uppfattningar av dessa strategier behandlas ytterligare under de nedanstående rubrikerna: ursäkt, 

kompensation och förklaring.  

 

4.2.1 Ursäkt 

Majoriteten av våra respondenter påpekade att en ursäkt var en viktig åtgärd. Att företaget bad om 

ursäkt var det första många nämnde och reagerade på när vi frågade vad dem tänkte angående svaret 

från företaget vid scenario 1; “De ber ju om ursäkt för hennes upplevelse här utav restaurangen, 

vilket jag tycker är en självklarhet. Väldigt ärligt och liksom professionellt” (R10). Även på vilket 

sätt företaget uttryckte ursäkten kommenterades av respondenterna; “Rent spontant, är det en 

schysst ursäkt, de ber om ursäkt och ger en förklaring till varför” (R1). Vidare framhåller 

respondent 9; “Det är ett lämpligt svar tycker jag, för de ber om ursäkt för att de inte uppfyller 

förväntningarna och för att de till viss del förstår varför kunden är besviken”. Vid scenario 2 som 

innehöll en dålig service recovery, med varken kompensation eller ursäkt sa respondent 5 följande; 

“Det där svaret är jättedåligt. Jag skulle inte bli sugen på att gå dit, för det känns inte som att han 

bryr sig. Det andra svaret förklarar han varför och ber om ursäkt, vilket innebär att han vet om 

bristerna och är beredd att åtgärda det”. Respondenten menar att det är bra att företaget ber om 

ursäkt, då det indikerar på att dem är medvetna om deras misstag och är redo att åtgärda det.  

 

4.2.2 Kompensation 

Utöver ursäkt var det även en stor del av våra respondenter som ansåg att kompensation var en 

viktig åtgärd för att göra en missnöjd kund nöjd. Utifrån scenario 1 framhöll Respondent 4 följande; 

“Det var väldigt bra att de bjuder på pizzan till nästa gång, så tycker jag att de flesta företag borde 

göra, att de missnöjda kunderna ska få något tillbaka”. Betydelsen av en kompensation förstärks 

ytterligare då respondent 6 påpekar följande; “Jag tycker att om man har en möjlighet till att 

kompensera en kund som blivit besviken, så ska man göra det”. 
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Flertalet respondenter uttryckte att en kompensation påvisar att företaget bryr sig och är mån om 

sina kunder; “Det var bra att dom bjuder på en pizza till nästa gång, det visar att de är måna om 

sina kunder” (R3). Respondent 10 betonade; “Det är en fin gest ut av dem, att dem bjuder på 

någonting som visar att –	 kom tillbaka, vi vill ha er här”. Vidare ansågs företaget som 

tillmötesgående och uppfattades ha goda avsikter om de valde att kompensera kunden; “Det känns 

som att restaurangen är tillmötesgående och har goda avsikter, på grund av att de är villiga att 

kompensera gästen för det dåliga besöket.” (R9). Enligt Respondent 8 upplevdes företaget även 

som mer seriöst; “Genom att kompensera kunden, visar man verkligen att man som företag tar 

situationen på allvar” (R8). 

 

Flera av våra respondenter påpekade att det är bra ifall restaurangen ger både en ursäkt och en 

kompensation. Respondent 5 säger följande på frågan vad denne ansåg var bra i företagets svar i 

scenario 1; “Dels tycker jag att dom har svarat snabbt, och att restaurangen ber om ursäkt och att 

de är beredda att kompensera kunden”. Vidare påpekar en annan respondent att en förklaring och 

kompensation, är vad denne anser är de viktigaste åtgärderna när ett misstag uppstår mellan en 

missnöjd kund och företag; “Jag tycker att de ger ett bra svar, de ger en förklaring till varför det 

blev som det blev och att de erbjuder någon form av kompensation. Så de har gjort vad de kan 

tycker jag (R2)”.  

 

4.2.3 Förklaring 

Flera respondenter påpekade att de ville ha en förklaring från företaget med anledningen till varför 

kundens förväntningar inte kunde uppfyllas; “Det räcker inte med –	hej förlåt, det tycker jag inte. 

Jag tycker de ska förklara varför; en beskrivning eller en förklaring till varför de har gjort på ett 

visst sätt, eller varför kunden är upprörd” (R6). I vårt första scenario erbjöd restaurangen en 

förklaring, där det framkom att restaurangen varit underbemannad under kvällen och därför inte 

kunnat hålla sitt normala tempo. Detta hade betydelse för respondenternas köpintentioner eftersom 

de då ansåg att det förmodligen var en engångsföreteelse och att servicen var bristfällig; “Jag tycker 

att det är bra att de har besvarat klagomålet och förklarat varför [...]. Företaget kan få en bättre 

bild av sig, eftersom de har fått en dålig recension och har besvarat det. Hade dem inte besvarat 

det, och man hade sett den här recensionen tror jag att många kanske hade tagit det för givet att det 

alltid är så. Men här ser man att det bara var så den här kvällen” (R4). Vidare menar även 

Respondent 10 att en förklaring ger en positiv bild utav företaget; “Hade jag sett det här svaret så 

hade jag fått en positiv bild utav restaurangen och velat gått dit och kolla, för dom förklarar 
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situationen på ett väldigt bra sätt, att dom var underbemannade och att det var därför det tog lång 

tid och så vidare.” Utan en förklaring väcktes mer skepticism då respondenterna reflekterade över 

om servicen alltid var lika dålig. Vidare ansågs en förklaring skapa mer legitimitet, då företaget 

uppfattades som ärligt eftersom de sa som det var och inte försökte undanhålla någonting.   

 
4.3 E-observatörers köpintentioner 
De flesta av våra respondenter har varit eniga om att det är viktigt att företag behandlar andra 

kunder på ett bra sätt och att detta i slutändan påverkar deras köpintentioner. Respondent 3 

poängterar följande vid frågan om hur viktigt det är att ett företag bemöter andra kunder på ett bra 

sätt “Det är väldigt viktigt, för det visar att de är professionella och gör att jag kan tänka mig att 

besöka restaurangen”. Respondent 1 betonade även detta vid samma fråga; “Ja, alltså det är viktigt 

såklart, man ska behandla andra som man vill bli behandlad själv”. Även respondent 7 ansåg att 

det var av stor vikt att företaget behandlade andra kunder på ett bra sätt; “Det är väl bra om de 

behandlar andra bra, eftersom att de då borde behandla en själv som kund bra också och det får 

mig att vilja besöka restaurangen”.  

4.3.1 Ökad köpintention 

Under samtliga intervjuer visade det sig att alla respondenter blev påverkade av vad restaurangen 

svarade tillbaka till den missnöjda kunden. Utifrån scenario 1 med en strategi från företaget som 

innehöll både en ursäkt och kompensation, var alla respondenter eniga om att deras intentioner till 

att besöka restaurangen blev påverkade. Respondenterna menade att då svaret var så pass bra från 

företaget, kunde de tänka sig att besöka restaurangen. “Jag hade besökt restaurangen, för att deras 

svar är bra, det bevisar att de bryr sig om deras kunder och att man får någonting tillbaka när det 

går dåligt. Så jag hade absolut besökt restaurangen” (R4).  

 

Företagets svar ansågs bra av våra respondenter eftersom de bad om ursäkt och kompenserade 

gästen, samt gav en förklaring till varför servicen var bristfällig. Några av respondenterna sa att då 

restaurangen bjöd på en pizza nästa gång visade att de är måna och bryr sig om sina kunder, 

eftersom de fick någonting tillbaka när ett service failure uppstått. Flera av respondenterna upplevde 

att företaget hade ett kundfokus, att företaget verkligen brydde sig om sina kunder på grund av 

svaret de gav till den missnöjda kunden. Eftersom restaurangen förklarade anledningen till att maten 

var bränd och den långa väntetiden, sa respondenterna att de kunde tänka sig att besöka 

restaurangen; “Jag tycker att företaget bemöter kunden väldigt bra, just genom att visa förståelse 

för att hon upplevde det hela väldigt dåligt och dom förklarar även varför dom inte kunde bemöta 
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det mycket bättre. Att det, ja, uppenbarligen bara vara en engångsföreteelse då dom var 

underbemannade. Och att dom även kompenserar kunden genom att bjuda på en pizza, jag skulle 

bli väldigt glad som kund att man får det där svaret. Och att det är väldigt personligt bemött, ja, 

"Sture med personal", att det kommer från hela restaurangen. Jag skulle bli glad för det där 

svaret” (R8).  

 

Några av respondenterna sa att ifall de enbart hade sett den missnöjda kundens recension och inget 

svar från företaget hade de inte valt att besöka restaurangen, men på grund av att restaurangen 

bemötte kunden bra i det första scenariot kunde respondenterna ändå tänka sig att besöka 

restaurangen. Respondent 6 sa följande “Om jag säger såhär, om det inte hade funnits något svar 

på det här till exempel, så hade jag inte gått dit. Men tack vare hans svar, så känner jag ändå att 

jag vill gå dit. För jag tycker ändå att han visar att dom håller kundfokus här [...] Så jag tycker det 

är jättebra svar. Dom bryr sig om sina kunder verkligen, det tycker jag. Jag tycker det är jättebra. 

Väldigt bra svar”. Exempelvis säger en av respondenterna att företagets svar gör att situationen 

vänder från att vara negativ till att bli positiv. Utifrån den missnöjda kundens negativa kommentar 

har inte respondenten lust att gå dit, men eftersom företaget bemöter kunden på ett bra sätt, ändras 

intentionen och respondenten kan tänka sig att besöka restaurangen. Detta indikerar på att 

respondenterna ändrat sina uppfattningar om företaget.  

 

4.3.2 Minskad köpintention 

Utifrån scenario 2, där företaget endast svarar den missnöjda kunden med att tacka för dennes 

feedback, ansåg majoriteten av respondenterna att deras intentioner att besöka restaurangen blev 

påverkade negativt; “Nu hade jag troligtvis inte valt att besöka restaurangen, när jag har läst det 

här” (R4). Respondent 6 kommenterade följande; “Här tycker jag att man tar sig inte tid att lyssna 

på kunden riktigt, det tycker jag inte. Och då känner inte jag att jag vill komma dit heller om inte 

kunden står i fokus”. Flera av respondenterna reagerade stark på svaret och några av dem sa 

uttryckligen att svaret var jättedåligt; “Det där svaret är jättedåligt. Jag skulle inte bli sugen på att 

gå dit, för det känns inte som att han bryr sig (R5). Vidare framhöll respondent 4; “Det här var ju 

ett jättedåligt svar tycker jag. Kunden får ingenting tillbaka och får ingen förklaring till varför det 

var som var”.  

 

Flertalet av respondenterna tyckte att svaret var opersonligt och kortfattat; “Jättekortfattat och 

opersonligt, nästan som att det bara slentriant har skickats till alla, bara på ren rutin. Jag vill inte 
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besöka restaurangen nu” (R8). Svaret upplevdes som ett automatiskt svar och respondenterna 

tyckte sig då få en sämre bild av företaget; “Det känns som ett automatsvar och det gör att jag får 

en sämre bild av företaget. Den blir till och med ännu sämre, dels på grund av Sofie Anderssons 

recension, och sen blir det ännu sämre med företagets svar” (R4). En del av våra respondenter 

betonade även att ett dåligt svar i regel skadar mer än inget svar alls; “En dålig återkoppling det 

skadar nästan mer, kan jag tycka, än ingen återkoppling alls” (R6). 

 

Respondenterna upplevde att restaurangen inte hade tagit till sig av den kritik den klagande kunden 

framförde på riktigt, att restaurangen knappt hade läst kommentaren trots att de hade skrivit att de 

har tagit till sig av feedbacken; “Det känns inte som att dom tar till sig det, dom skriver att de har 

tagit till sig av feedbacken men det känns inte riktigt som att det kommer ifrån hjärtat, att de kanske 

inte ens har läst vad hon har skrivit utan bara skickat ut en kommentar” (R8). Respondent 1 

uttryckte följande om företagets svar; “Oengagerat tänker jag, trött och inte alls att det har tagit till 

sig, även fast de skriver att de har tagit till sig av feedbacken så känns det inte alls som att dom har 

gjort det, utan det känns mest som att dom har svept förbi det och skriver att dom har tagit till sig 

det fast dom inte har gjort det. Det känns inte som att det kommer bli någon förbättring. Jag skulle 

inte alls besöka restaurangen nu” (R1).  

 

Det fanns emellertid två respondenter där åsikterna skilde sig mot övriga respondenter och vars 

köpintentioner inte blev påverkade utifrån restaurangens svar från scenario 2. Anledningen var för 

att de ville bilda en egen uppfattning om restaurangen, och att de inte blev skrämda av 

restaurangens svar till den missnöjda kunden. Respondent 2 ansåg att svaret var sådär och skulle 

kunna tänka sig att besöka restaurangen, men sa dock att om det funnits liknande recensioner från 

missnöjda kunder och samma svar från företaget, så hade denna respondent inte besökt 

restaurangen; “Det beror på om det är fler recensioner som är dåliga. Är det fler recensioner som 

är dåliga och de har fått likadant svar då hade jag nog inte gått dit [...]. Det är ändå inte ett dåligt 

svar, och de säger ändå att de tar till sig av feedbacken” (R2). Respondent 7 menade till och med 

att servicen från restaurangen kunde vara dålig, så länge maten var god; “Jag vill ju säga att det 

inte påverkar mig, för jag vill ju hellre ha en egen uppfattning. Dom får ju gärna behandla sina 

gäster som skit så länge maten är god, känner ju lite jag. Inte som skit kanske men, är maten riktigt 

god då får faktiskt servicen vara lite sämre och man är ändå ganska nöjd” (R7). Dessa två 

respondenternas köpintentioner blev inte påverkade och kunde tänka sig ett besök på restaurangen 

trots restaurangens svar. 
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5. Analys  
I det här avsnittet analyserar vi vårt empiriska material som har erhållits från våra intervjuer och 

sammanlänkar den med tidigare forskning som framställts i vår teoretiska referensram. I vår analys 

får vi möjligheten att få en ökad förståelse för hur ett företags service recovery på social media 

påverkar e-observatörers köpintentioner.  

 

5.1 Användning av sociala medier 

Många av våra respondenter hävdar att de dagligen använder sig av olika sociala medier, och att de 

använder det ett flertal gånger om dagen. Vi anser att detta tar stöd från tidigare forskning, eftersom 

sociala medier är något som används allt mer frekvent av enskilda individer på grund av att sociala 

medier ständigt expanderar (Xia, 2013; Fan & Niu, 2016). Vidare påpekar McFarland och Ployhart 

(2015) att sociala medier har utvecklat ett nytt sätt för människor att integrera och kommunicera 

med varandra och att detta är en anledning till att det används mer flitigt idag. Med hjälp av sociala 

medier kan konsumenter göra sina röster hörda, och framföra både positiva och negativa sidor av ett 

företag genom att lämna recensioner på internet (Fan & Niu, 2016; Schaefers & Schamari, 2016). 

Sociala medier har således möjliggjort att allt fler individer kan gå in och läsa exempelvis 

recensioner och kommentarer. Detta är även något som våra respondenter nämner vid våra 

intervjuer, de använder gärna olika varianter av sociala medie-plattformar för att läsa recensioner 

innan de bestämmer sig för att göra ett köp, eller inför ett besök av en restaurang. Majoriteten av 

våra respondenter vänder sig till Facebook, men även andra sociala medie-plattformar som 

exempelvis Tripadvisor. Detta överensstämmer med Teng et al. (2017) som menar att dagens 

konsumenter allt oftare söker efter andras åsikter på nätet innan de fattar sina slutliga beslut 

huruvida de ska besöka ett företag eller köpa en specifik vara. Sammantaget innebär detta att det 

idag finns fler e-observatörer än vad det tidigare har gjort på grund av att användningen av sociala 

media ständigt ökar. Detta påvisar att sociala medie-kontexten är aktuell och relevant när det 

kommer till hur e-observatörers köpintentioner påverkas.  

 

5.2 E-observatörers uppfattning av service recovery strategier 
Tidigare forskning har främst tagit upp att de viktigaste strategierna vid en service recovery är 

ursäkt och kompensation (Roschk & Kaiser, 2013; Ok et al., 2007; Xia, 2013; Joireman et al., 

2013). Från våra intervjuer fick vi fram vilka strategier som respondenterna ansåg var viktiga vid 

bemötande av en missnöjd kund. Likt den tidigare forskningen ansågs främst ursäkt och 
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kompensation vara de viktigaste strategierna. Dock fick vi även fram ytterligare en strategi som 

många av våra respondenter nämnde, de ville gärna ha en förklaring till orsaken bakom problemet. 

Denna strategi är något som vi vill lyfta fram i vår uppsats då vår referensram endast berör 

strategierna ursäkt och kompensation. 

 

Då fler individer väljer att använda sociala medier, innebär detta att det är viktigt att företag är 

uppmärksammade över vad dessa individer kan tänka sig att skriva på företagens hemsidor (Teng et 

al., 2017; Fan & Niu, 2016). Samt att de är redo att besvara dessa kommentarer och recensioner på 

ett bra sätt för att rädda situationen och eventuella missnöjda kunder, då misstag på sociala medier 

är betydligt synligare än vad de är i den reella verkligheten (Xia, 2013; Fan & Niu, 2016; Ott & 

Theunissen, 2014). För att företaget ska kunna skydda sig från negativa kommentarer och 

recensioner som är ogynnsamma och skadliga för företaget, krävs det att företaget använder en 

service recovery för att åtgärda sina misstag (Maxham, 2001). Detta är något som även våra 

samtliga respondenter har indikerat på, de säger att service recovery är av stor vikt när ett service 

failure har uppstått. Våra respondenter ansåg även att det var viktigt att företaget faktiskt svarade på 

den kritik de får från missnöjda kunder, för att visa att de var måna om sina kunder och kan bemöta 

den kritik de har fått. Detta är i enlighet med Xia (2013) som menar att vid klagomål från kunder 

bör företag fokusera på att lösa det specifika problemet som uppstått för kunden.  

 

5.2.1 Ursäkt 
Alla respondenterna var överens om att det var viktigt med en ursäkt från företaget, och det var 

bland de första sakerna de ansåg att ett företag borde göra när de fått ett klagomål på ett socialt 

media. En av respondenterna påpekade att det är bra att företaget bad om ursäkt, då det tyder på att 

företaget är medvetna om att de har begått ett misstag och är redo att åtgärda det. Respondenterna 

pratar vidare om att då företaget är medvetna om att de har gjort fel, så upplevde dem att de vill 

besöka restaurangen. Detta är även något som tidigare forskning tar upp, bland annat skriver 

Manika et al. (2017) att en ursäkt från företaget bekräftar att företaget har gjort fel och att de är 

medvetna om det. Vidare skriver Manika et al. (2017) att när företaget väl ber om ursäkt så gör 

detta kunden tillfredsställd, då denne är medveten om att företag vill åtgärda sitt misstag och hjälpa 

kunden. Sociala medier ökar även möjligheten och gör det enklare för företag att kunna kontakta de 

kunder som är missnöjda, och försöka åtgärda de problem som har uppstått (Ye & Tripathi, 2016). 

Att be om ursäkt visar även att företaget har tagit tag i problemet och att de engagerar sig i deras 

kunder (Boshoff & Leong, 1997). 
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En av våra respondenter ansåg att det var viktigt att företaget bad om ursäkt över att de inte 

uppfyllde den missnöjda kundens förväntningar och att de skrev att de hade förståelse över att 

kunden blivit besviken. Vi anser att detta är en ursäkt som innehåller empati då företaget ordagrant 

ber om ursäkt för att de inte uppfyller förväntningarna, och detta är precis vad denna respondent 

reagerar på; att företaget är besviken över att de inte kunde leverera och leva upp till kunden 

förväntningar denna kväll. Att visa empati i en ursäkt är en av de viktigaste faktorerna i en ursäkt, 

då empati från företagets sida göra att ursäkterna blir mer personliga och konsumenterna upplever 

att de blir sedda (Roschk & Kaiser, 2013). Detta är även något som förstärks från våra respondenter, 

då många av dem tyckte att företagets ursäkt från scenario 1 som innehöll både ursäkt och 

kompensation, var personliga och mer servicevänliga. På grund av att företaget var personliga och 

visade empati i sin ursäkt, upplevde dem att företaget var måna om deras kunder.  

 

5.2.2 Kompensation 

Balaij et al. (2016) skriver att en kompensation kommunicerar ett företags positiva motiv, då 

företaget blir mer villiga att ge upp något av värde för att visa deras goda tro och avsikter. Detta tar 

även en av våra respondenter upp då denne menar att restaurangen upplevs tillmötesgående då de är 

villiga att kompensera kunden för det tidigare besöket. Respondenten syftar till att företaget visar att 

de har goda avsikter då företaget kompenserar gästen för det dåliga besöket. En annan respondent 

upplevde att företaget var mer seriöst ifall de kompenserade kunden, då detta indikerar att företaget 

tar situationen på allvar. Att se till så att kunderna är nöjda i slutändan är det viktigaste för företaget, 

då en nöjd kund är en kund som stannar kvar i företaget och sprider bra rykte om företaget. Att göra 

en missnöjd kund nöjd, genom exempelvis en kompensation är något som företaget ser som en 

framtida investering (Ok et al., 2007). Det ses som en framtida investering då det innebär att 

möjligheterna ökar till att företaget får behålla kunden in framtiden (Ok et al., 2007). Genom att 

kompensera en missnöjd kund, skriver Joireman et al. (2013) att det kan skingra ilska och missnöje 

hos kunden och detta kan leda till att relationen mellan företaget och kunden återställs. Detta verkar 

vara ett tydligt tecken från en av våra e-observatörer då denne menar att situationen går från att vara 

negativ till att bli positivt, och denna variant av både kompensation och ursäkt gör att vår 

respondent kan tänka sig att besöka restaurangen, trots den tidigare missnöjda kunden.  

 

I våra intervjuer fann vi att respondenterna ansåg att ursäkten från restaurangen i scenario 1 var bra 

på grund av flera olika anledningar. Bland annat sa en respondent att ursäkten var bra på grund av 
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att den innehöll både en ursäkt och kompensation. Genom att kompensera en kund när företaget ber 

om ursäkt menar Joireman et al. (2013) att det kan öka ursäktens effektivitet. Ursäkten blir mer 

effektiv då en kund blir mer förlåtande när en ursäkt kombineras med en kompensation, detta på 

grund av att kunden upplever att företaget har goda intentioner (Joireman et al., 2013). Detta var 

även något som förstärktes ytterligare från våra respondenter då de ansåg att företaget upplevdes 

mer seriöst i scenario 1, då den missnöjda kunden fick både en kompensation och ursäkt. 

 

Att kombinera både ursäkt och kompensation när ett företag har begått ett misstag är en 

kombination som tidigare forskning menar är en av de bästa, då detta gör att en missnöjd kund kan 

bli nöjd (Roschk & Kaiser, 2013; Ok et al., 2007, Xia, 2013). Detta bekräftas från våra respondenter 

då många av dem ansåg att en kompensation och en ursäkt var viktig för att göra missnöjda kunder 

nöjda. En av respondenterna påpekade också att ifall företaget har en möjlighet att kompensera en 

besviken kund, så borde de göra det. Det är därmed viktigt enligt våra respondenter att kompensera 

en missnöjd kund om dessa förutsättningar finns, då de anser att en missnöjd kund därmed kan bli 

nöjd.  

 

5.2.3 Förklaring 

Även då de flesta respondenter nämnt ursäkt och kompensation som viktiga service recovery 

strategier, har tillika en annan intressant aspekt framkommit nämligen vikten av en förklaring till 

varför det uppstod ett service failure. Detta är något som vi inte behandlat i vår teoretiska 

referensram men som många av respondenterna ansåg vara en viktig faktor, då det påverkade dem 

som e-observatörer av en service recovery-situation. Vi vill därför lyfta fram denna strategi då 

många av våra respondenter ansåg att den var så pass viktig tillsammans med de övriga strategierna. 

Våra respondenter påpekade att det inte räcker med enbart en ursäkt eller kompensation, de vill ha 

en beskrivning eller en förklaring till varför misstaget skedde och varför kunden är upprörd. Detta 

indikerar på att det kan vara bra att kombinera kompensation, ursäkt och förklaring då 

respondenterna uttryckte positiva uppfattningar av företaget när dessa strategier förmedlades. De 

uppfattningar som respondenterna får av företaget och hur rättvist de anser att den klagande kunden 

blir bemött, påverkar deras beteendemässiga reaktioner och därmed även deras köpintentioner (De 

Cremer & Van Heil, 2006; Colquitt, 2004; Ataman & Ülengin, 2003). Därtill, hävdar våra 

respondenter att de med hjälp av en förklaring kan dra slutsatsen huruvida misstaget var en 

engångsföreteelse eller om det är något som ständigt sker. En förklaring skapar således ytterligare 

rum för tolkning för e-observatören, där de kan avgöra ifall de vill göra ett besök hos företaget. 
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Utifrån ett företags synvinkel kan en förklaring från deras sida rädda situationen och få e-

observatörer att besöka restaurangen på grund av att förklaringen tydliggör att det var en 

engångsföreteelse.  

 

5.3 E-observatörers köpintentioner 

Hur andra blir behandlade har visat sig vara lika viktigt för en individ som hur den själv blir 

behandlad (Van den Bos & Lind, 2001). Detta förtydligas av våra e-observatörer då dem poängterar 

att det är viktigt att ett företag behandlar andra kunder på ett bra sätt, då det är viktigt för dem och 

eftersom det visar att företaget är professionella. På grund av att företaget upplevs professionellt 

kan respondenterna tänka sig att besöka restaurangen. Att observera hur någon annan blir behandlad 

har visat sig ha en effekt på den observerande individens känslomässiga och beteendemässiga 

reaktioner (De Cremer & Van Heil, 2006; Colquitt, 2004). Detta var även något som framkom i 

våra intervjuer, då våra respondenter menade på att om de ser att andra kunder blir bemötta på ett 

bra sätt, drar de också slutsatsen att de själva kommer bli bra bemötta och därför kan tänka sig ett 

besök på restaurangen.  

 

Utifrån våra scenarion, innehållandes en bra och en dålig service recovery, är det tydligt hur e-

observatörens (respondentens) köpintentioner påverkas utifrån det svar som företaget ger en annan 

kund. Maxham (2001) menar att köpintentioner kan hålla sig på en stadig nivå eller möjligen öka 

när en service recovery är effektiv, om den däremot blir misslyckad minskar framtida intentioner av 

köp väsentligt.  

 

5.3.1 Ökad köpintention 

I våra intervjuer framkom det att samtliga respondenter blev påverkade utifrån företagets svar i 

scenario 1, innehållandes en ursäkt och kompensation. På grund av att svaret var så pass bra och 

räddade den dåliga recensionen, ökade deras intentioner till att besöka restaurangen. Detta 

överensstämmer med Spreng et al. (1995) som hävdar att en lyckad service recovery kan dämpa 

effekten av det ursprungliga service-felet, samt att till vilken grad företaget lyckas med att 

tillgodose kunden har en stark effekt på övergripande tillfredsställelse och köpintentioner. Här 

dämpas den dåliga recensionen enligt våra respondenter med hjälp av en bra service recovery, vilket 

väcker känslomässiga och beteendemässiga reaktioner som ökar deras villighet att besöka 

restaurangen och därmed deras köpintentioner. Tidigare studier påpekar att när en observatör 
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observerar hur andra kunder blir bemötta, väcker detta känslomässiga och beteendemässiga 

reaktioner hos observatören (De Cremer & Van Heil, 2006; Colquitt, 2004). Detta är precis vad som 

bekräftas av våra e-observatörer då dem reagerar både känslomässigt och beteendemässigt på hur 

den missnöjda kunden blir behandlad. Deras känslomässiga beteende är exempelvis att de reagerar 

på hur den andra kunden blir behandlad. I scenario 1 anser alla respondenter att företaget behandlar 

kunden bra, då de är personliga mot kunden, ber om ursäkt, ger en förklaring samt att de 

kompenserar kunden. På grund av företagets svar ökar e-observatörernas köpintentioner, och detta 

är ett tecken på att de reagerar beteendemässigt utifrån kommentaren. 

 

Ok et al. (2007) menar att en väl genomförd service recovery kan påverka en missnöjd konsuments 

intentioner positivt, vilket stämmer väl överens med våra respondenters upplevelse då de anser att 

företaget verkar bryr sig om deras kunder. Genom att effektivt kommunicera service recovery till 

konsumenten, det vill säga erkänna misstag och erbjuda kompensation etc., upplevs företaget som 

rättvist (Spreng et al., 1995). Eftersom restaurangen förklarar orsaken till komplikationerna, tyder 

detta på att restaurangen kommunicerar en service recovery till konsumenten. Våra respondenter 

hävdade att deras köpintentioner ökade på grund av företagets svar i scenario 1, då de ansåg att 

kunden bemöttes på ett bra sätt då företaget visade förståelse och gav en förklaring samt 

kompenserade kunden. Detta bekräftar vad Van den Bos och Lind (2001) skriver, dessa författare 

menar att individer som observerar hur andra blir orättvist bemötta, upplever det lika starkt som om 

det skulle hända dem själva. Våra respondenter reagerade på hur den missnöjda kunden blev 

bemött, och det tyder på att dem reagerar om en annan kund blir dåligt bemött. De upplevde att 

företaget var personliga och rättvisa. Istanbulluoglu (2017) hävdar att en av de viktigaste faktorerna 

ett företag bör beakta gentemot sina kunder, är att att vara personliga. En stor del av våra 

respondenter upplevde att ett kundfokus fanns hos företaget, på grund av svaret de gav till den 

missnöjda kunden, respondenterna upplevde att företaget brydde sig om sina kunder. Denna 

effektiva service recovery kommunikation påverkade våra respondenters köpintentioner och de 

kunde därmed tänka sig att besöka restaurangen på grund av att dem räddade upp den dåliga 

recensionen på ett bra sätt. Detta förstärker vad Maxham (2001) tidigare nämnt; att köpintentioner 

kan öka när en service recovery är effektiv. 

 

Ataman och Ülengin (2003) hävdar att då en konsument ändrar uppfattning om företaget kan det 

leda till att dennes preferenser ändras, denna ändring påverkar kundens köpintentioner. Vår studie 

tyder på att detta stämmer, då våra respondenter påpekade att ifall de enbart hade sett den missnöjda 
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kundens kommentar hade de valt att inte gå dit. Dock förändrades deras köpintentioner från att inte 

vilja besöka restaurangen till att de ville göra ett besök, på grund av att företaget svarade kunden på 

ett bra sätt. Detta tyder på att e-observatörernas köpintentioner blev påverkade, då deras uppfattning 

om företaget ändrades på grund av att de bemötte den missnöjda kunden bra. Vilket indikerar på att 

den service recovery företaget gav ändrade e-observatörerernas preferenser och därmed deras 

intentioner.  

 

5.3.2 Minskad köpintention 

Enligt Maxham (2001) kan en misslyckad service recovery väsentligt kan minska en individs 

köpintentioner. Vidare menar Van Vaerenbergh et al. (2013) att en misslyckad service recovery inte 

enbart påverkar den kund som blivit utsatt för ett service failure utan även observatörer negativt. 

Observatörer upplever negativa känslor och är mindre benägna att återvända till ett företag om de 

observerar att företaget behandlar andra kunder orättvist (Mattila et al., 2014). Vår studie tyder på 

att detta även gäller för e-observatörer som tidigare inte har handlat hos företaget. I scenario 2, där 

företaget varken bad om ursäkt eller erbjöd kompensation eller förklaring visades en utmärkande 

negativ effekt på respondenternas köpintentioner. Respondenterna var inte villiga att besöka 

företaget då de upplevde att företaget inte hade kunden i fokus; de kände att företaget inte tagit sig 

tid till att lyssna på kunden och att de inte brydde sig om sina kunder. Enligt Einwiller och Steilen 

(2015) kan ett hastigt och kortfattat svar från ett företag upplevas som brist i engagemang från 

företagets sida. Detta på grund av att missnöjda konsumenter föredrar en bra respons och 

bemötande från företaget, då det visar på engagemang (Einwiller & Steilen, 2015).  

 

Flertalet respondenter tyckte att svaret var opersonligt och väldigt kortfattat, samt upplevde att 

svaret slentriant hade skickats ut på ren rutin. Svaret upplevdes som ett automatsvar, vilket gav en 

ännu sämre bild av företaget; i ett första steg av den klagande kundens negativa recension och i ett 

andra steg av företagets svar. Det överensstämmer med Roschk och Kaiser (2013) som hävdar att 

ett företag bör visa empati och vara mer personliga mot sina kunder, då möjligheten annars är stor 

att konsumenterna upplever att de blir besvarade av maskiner och inte människor. Vidare menar 

Istanbulluoglu (2017) att en av de viktigaste faktorerna ett företag bör beakta är att ha ett personligt 

bemötande. Detta på grund av en personlig ursäkt från företaget, förhindrar eventuella missförstånd 

och visar att de engagerar sig i det specifika problemet som kunden har vilket ledet till att kunden 

känner sig sedd (Istanbulluoglu, 2017; Roschk & Kaiser, 2013).  
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5.4 Utveckling av teoretisk modell efter empiri och analys 

I slutet av vårt teorikapitel framförde vi en sammanfattat figur över den befintliga teori vi 

presenterat inom vårt forskningsområde. För att tydliggöra vad vi kommit fram till i vår uppsats har 

vi valt att utveckla denna figur. Vi fann att utöver service recovery strategierna ursäkt och 

kompensation, är en förklaring en viktig strategi att tillämpa när företaget har gjort en kund 

missnöjd. Innehöll en service recovery dessa tre strategier fick e-observatörerna en positiv 

uppfattning av företaget, vilket ökade deras köpintentioner. Ett företag vars service recovery 

saknade dessa strategier uppfattades däremot negativt av e-observatörerna och resulterade i att deras 

köpintentioner minskade. 

 

 
 
 
Figur 4. Vidareutveckling av modell efter empiri och analys. (Egen).  
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6. Slutsats  
I detta avslutande avsnitt lyfter vi fram de slutsatser vi kommit fram till i vår forskning, och 

besvarar våra forskningsfrågor. Vidare presenteras studiens praktiska och teoretiska bidrag. 

Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning inom vårt område. 

 
6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Denna uppsats har fokuserat på att få en förståelse för hur ett företags service recovery på sociala 

medier påverkar e-observatörers köpintentioner och vilka åtgärder de anser är viktiga att ett företag 

tillämpar vid klagomål på social media. Utifrån vår erhållna empiri och analys kan vi besvara våra 

två forskningsfrågor: 

 

§ Hur påverkas e-observatörers köpintentioner av hur andra kunder bemöts i samband med 

klagomål på social media? 

 

§ Vilka service recovery strategier anser e-observatörer vara viktiga på social media? 

 

6.1.1 E-observatörers köpintentioner 

Vårt syfte är att skapa en förståelse för hur ett företags service recovery på sociala medier påverkar 

e-observatörers köpintentioner. Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer har vi kunnat 

skapat en förståelse inom ett gap som ej tidigare har blivit besvarat. Vi fann att e-observatörers 

köpintentioner blev påverkade utifrån ett företags service recovery på social media. Majoriteten av 

våra respondenter ansåg att de var intresserade av ett besök hos Stures a la carte trots en dålig 

recension, vilket var på grund av ett bra svar från företaget. Utifrån det svar där företaget inte 

verkade bry sig speciellt mycket om kunden enligt våra respondenter, visade det sig att de flesta av 

dem inte var intresserade av ett besök hos restaurangen. Detta visar att ett företag faktiskt kan rädda 

en dålig recension genom att behandla och besvara en missnöjd kunden på rätt sätt. Det här är även 

en viktig aspekt för företag att ha i åtanke, då sociala medier gör det möjligt för fler att ta del av 

dåliga recensioner (Fan & Niu, 2016; Xia, 2013). Genom att tillämpa bra svar till missnöjda kunder 

påverkas även e-observatörer. Ett bra svar från företaget gör att den missnöjda kunden blir nöjd, och 

påverkar även e-observatörerna på ett positivt sätt. Detta tyder på att ett företags service recovery på 

social media även påverkar e-observatörernas köpintentioner. 

 

 



 

43 
 
 

6.1.2 Viktiga service recovery strategier 

Vår erhållna empiri stämmer väl överens med tidigare forskning. Tidigare studier lyfter fram ursäkt 

och kompensation som viktiga strategier för att göra en missnöjd kund nöjd (Roschk & Kaiser, 

2013; Ok et al., 2007; Xia, 2013; Joireman et al., 2013). Att erbjuda en missnöjd kund en 

kompensation och ursäkt var något respondenterna var överens om var viktiga faktorer. Framförallt 

var en ursäkt från företaget betydelsefullt, då samtliga respondenter påpekade att det var en viktig 

åtgärd. Detta påvisar att dessa service recovery strategier inte enbart är viktiga vid hantering av 

klagande kunder, utan även har betydelse för e-observatörer. Enligt vår uppfattning kan detta bero 

på att dessa strategier anses som rättvisa och något som e-observatörerna själva hade uppfattat som 

adekvata om de blivit utsatta för ett service failure. Vi anser vidare att detta relaterar till att 

respondenterna tycker det är viktigt att andra blir behandlade på samma sätt som de själva vill bli 

behandlade. Flertalet respondenter påpekade att det var viktigt för dem hur ett företag behandlar 

andra kunder, samt att detta påverkade vilken bild de fick av företaget och därav deras 

köpintentioner. Detta är även något som stämmer väl överens med vår teoretiska referensram, Van 

den Bos och Lind (2001) hävdar att hur andra blir behandlade är minst lika viktigt för en individ 

som hur den själv blir behandlad. 

 

När vi skapade våra två scenarion hade vi i avsikt att scenarierna skulle representera en bra och en 

dålig service recovery. Där det bra scenariot innehöll såväl ursäkt som kompensation från företaget, 

varav den dåliga ingetdera. Emellertid fann vi något intressant i samband med våra intervjuer, som 

vår referensram ej berör och som vi själva inte hade tänkt på när vi skapade våra scenarion. Det 

scenario som innehöll en bra service recovery innehöll ytterligare en faktor som många av 

respondenterna visade sig uppskatta och uppmärksamma, nämligen en förklaring. Att svaret från 

restaurangen skulle innehålla en förklaring var inget vi från början reflekterade över och tänkte att 

respondenterna skulle reagera på. Många av respondenterna tyckte dock det var bra att företaget 

hade gett en förklaring till varför servicen var bristfällig för den klagande kunden just den kvällen. 

De menade att de utifrån företagets förklaring fick insyn i att det som hände just den kvällen var en 

engångsföreteelse, som förmodligen inte skulle upprepa sig. Vilket var en bidragande faktor till att 

respondenternas intentioner till att besöka restaurangen ökade. Vi anser utifrån detta att en 

förklaring kan vara en väsentlig faktor för e-observatörer av en service recovery, då en förklaring 

till ett service failure kan få e-observatören att överväga att ändå besöka företaget. Denna faktor vill 

vi även lyfta fram då vår referensram ej berör detta.  
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6.1.3 Sammanfattande svar på forskningsfrågor 

Denna studie visar på att ett företags service recovery på sociala medier påverkar e-observatörers 

köpintentioner. Med andra ord, blir e-observatörers köpintentioner påverkade utifrån hur ett företag 

hanterar andra kunders klagomål på sociala medier. Vi har i vår studie kommit fram till att ursäkt, 

kompensation och förklaring är de allra viktigaste service recovery strategierna på sociala medier. 

Detta eftersom dessa strategier har visat sig ha en positiv effekt på e-observatörers köpintentioner, 

medan en avsaknad av dessa strategier indikerar på en negativ påverkan.  

 
 
6.2 Studiens bidrag 

6.2.1 Studiens teoretiska bidrag 

Tidigare studier inom vårt ämne har i huvudsak använt sig av kvantitativ forskningsdesign. 

Användning av andra metoder, med mer kvalitativ karaktär, kan dock ge mer bredd och djupare 

förståelse (Alvehus, 2013; Blomkvist et al., 2018). Att använda sig av kvalitativ forskningsdesign är 

något som flera författare lyft fram som förslag på framtida forskning, i syfte att ytterligare bredda 

fältet (Mattila et al., 2014; Shin et al., 2018). Vi har med denna studie tagit oss an att minska detta 

gap i forskningen. Vi anser vidare att det har varit av stort värde att tillämpa en kvalitativ 

forskningsdesign; utifrån en kvalitativ forskningsdesign har vi givit detta forskningsområde en 

djupare förståelse och nya infallsvinklar, då respondenterna haft möjlighet att prata fritt och 

utveckla sina tankar. 

 

Den tidigare forskning som finns om service recovery har enbart fokuserat på hur observatörer har 

reagerat på service recovery åtgärder som har utspelats i fysiska miljöer, som exempelvis i butiker 

eller restauranger (Van Vaerenbergh et al., 2013; Mattila et al., 2014; Shin et al., 2018). Dessa 

studier har förutsatt att observatören i fråga har handlat av företaget tidigare och således undersökt 

deras intentioner att besöka företaget igen. Vår studie har till skillnad från tidigare forskning 

studerat hur e-observatörers köpintentioner blir påverkade utifrån ett företags service recovery på 

social media. På grund av social media-kontexten är det sannolikt att e-observatörer inte tidigare har 

handlat hos företaget och därmed är potentiella kunder. Denna studie ger således ett teoretiskt 

bidrag genom att studera observatörer i en ny miljö, samt hur dessa observatörers köpintentioner 

påverkas utifrån den service recovery en klagande kund erhåller. Vidare belyses även vilka service 

recovery strategier som motiverar respektive hämmar e-observatörers intentioner till köp.  
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6.2.2 Studiens praktiska bidrag 

Vår studie kan öka företags medvetenhet kring klagomålshantering på sociala medier. På grund av 

sociala mediers stora framgång vars användning ständigt ökar, är det sannolikt att potentiella kunder 

(e-observatörer) kan ta del av interaktioner mellan kund och företag på sociala medier. Hur 

företaget svarar på ett klagomål påverkar inte enbart den kund som klagar utan även e-observatörer. 

På vilket sätt företaget svarar kunden kan ha en betydande effekt på den bild som e-observerande 

kunder får av företaget, vilket i sin tur påverkar deras intentioner att köpa från företaget. En ändrad 

uppfattning av företaget kan ge en ändring av kundens preferenser och således påverka kundens 

köpintentioner (Ataman & Ülengin, 2003). Detta innebär en indirekt effekt på företagets kundstock.  

 

Utifrån vår studie och tidigare forskning har det visat sig att lägga energi och att svara på 

klagomålen på rätt sätt ger 1) positiv effekt på den klagande kunden och 2) positiv effekt på e-

observatörer. Tidigare forskning har lagt stort fokus på service recovery strategierna ursäkt och 

kompensation, vilka har ansetts som de viktigaste och mest effektiva för att omvända missnöjda 

kunder (Roschk & Kaiser, 2013; Ok et al., 2007; Xia, 2013; Joireman et al., 2013). Vi har i 

samband med vår studie kommit fram till att detta stämmer, dock har vi även kommit fram till att en 

förklaring från företaget är en viktig service recovery åtgärd. Många av våra respondenter ansåg att 

det var viktigt att företaget i sin ursäkt förklarade orsakerna till deras fel, och detta är en viktig 

aspekt för företag att ta till sig när de besvarar missnöjda kunder på sociala medier. 

 

En dålig service recovery kan däremot vara kostsamt i två steg; både kunder och potentiella kunder 

kan välja att avstå från att köpa av företaget. I vilken grad företaget lyckas med att tillgodose 

kunden har en stark effekt på övergripande tillfredsställelse och köpintentioner, en misslyckad 

service recovery kan väsentligt minska framtida köpintentioner hos företaget (Spreng et al., 1995; 

Maxham, 2001). Vår studie indikerar att en service recovery åtgärd som saknar ovanstående 

strategier (ursäkt, kompensation och förklaring) väsentligt minskar e-observatörers köpintentioner.  
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6.3 Förslag på framtida forskning 

Vi har i denna studie avgränsat oss till service recovery strategierna kompensation och ursäkt. 

Framtida forskning kan ytterligare undersöka vilken inverkan service recovery har på e-

observatörer utifrån andra strategier. Exempelvis, har det från vår studie framkommit att en 

förklaring från företaget har en betydande effekt på e-observatörers köpintentioner, förslagsvis kan 

vikten av en förklaring vidare undersökas för en djupare förståelse.  

 

I våra intervjuer har vi använt två olika scenarier som underlag för diskussion. Dessa har föreställt 

en konversation mellan en klagande kund och ett företag på Facebook. Det kan vara av intresse att 

studera andra typer av sociala medier, såsom Instagram och Twitter, för att se om detta har en effekt 

på huruvida e-observatörer påverkas av en service recovery-situation. Vidare kan det vara intressant 

att undersöka om åsikter och intentioner kan skiljas åt mellan olika länder, om kulturer kan spela en 

roll. Vi svenskar kanske blir mer påverkade av hur andra kunder blir behandlade, än i jämförelsevis 

andra ställen i Europa. En tvärkulturell studie är därför ett förslag på framtida forskning.  

 

Avslutningsvis ger vi även förslag på att studera en annan subgrupp och åldersgrupp. Vi valde av 

bekvämlighet subgruppen ekonomistudenter, men dessa kan även vara påverkade av exempelvis 

tidigare marknadsföringskurser som finns inom ekonomprogrammet, och därmed kanske tänker 

annorlunda kring vårt forskningsområde. Därför hade det varit av intresse att se hur en annan 

subgrupp hade reagerat och svarat på våra intervjufrågor och scenarion, och undersökt om de tänker 

och har andra åsikter och synpunkter. Vidare fokuserade vi på åldersgruppen 16–35 då dem var de 

som mest frekvent använde sig av Facebook (Internetstiftelsen i Sverige, 2017) där vi valde att 

skapa vårt scenario. Det hade varit intresseväckande att undersöka en helt annan åldersgrupp, 

exempel en åldersgrupp på 35–50 för att se ifall deras köpintentioner blir påverkade utifrån ett 

företags service recovery på sociala medier mot en annan kund. Och även ta del av deras tankar och 

åsikter, och vad de anser är viktigt att ett företag gör när dem får ett klagomål på sociala medier. 
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8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 – Scenarioförberedande berättelse 
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8.2 Bilaga 2 – Scenario 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 
 
 

 
8.3 Bilaga 3 – Scenario 2 
 
 

 
 
 


