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Kundsupport via Facebook 

Sammanfattning 

I denna studie analyseras hur företag använder sociala medier för att erbjuda kundsupport och 

hur kunder tycker att detta fungerar. 

 

Facebook växte fram i Sverige under 2008 och har idag fler än 800 miljoner användare i hela 

världen. Facebook var från början skapat för privatpersoner men företag har fått allt större 

möjligheter att etablera sig på sidan. Idag har de flesta företag en Facebook-sida och via den så 

kan de kommunicera enkelt med sina kunder. En form av kommunikation som görs via 

Facebook är kundsupport.  

 

En enkätundersökning som genererade 100 svar genomfördes för att se hur kunder uppfattar 

kundsupport via sociala medier. Denna kompletterades med en undersökning av företagens 

Facebook-sidor för att se hur företag jobbar via sociala medier. Dessa resultat analyserades 

sedan med hjälp av teorier kring hur företag kan och bör jobba via sociala medier. 

 

Resultaten visade på att det var få som använde sig av kundsupport via Facebook men bland 

dessa var det en övervägande del som hade en positiv inställning till användandet. Resultaten 

visade även på skillnader mellan tjänster med olika affärsidéer. 

 

Uppfattningen var att det finns en vetskap kring hur sociala medier bör användas i samband 

med kundsupport men att fenomenet ännu inte slagit igenom.   

  



   

 

 

Customer support through 

Facebook 

Abstract 

This study analyses how different companies offer customer support through social media and 

the customer experience of it. 

 

Facebook emerged in Sweden during 2008 and today it has more than 800 million user across 

the globe. Initially Facebook was created for individuals. However, over time, Facebook has 

increased its functionality to support the presence of companies as well. Today most companies 

has got a Facebook page and through it, they can easily communicate with their customers. 

Customer support is one of the communication forms that Facebook is used for.1 

 

A questionnaire that received a hundred responses together with a survey of the different 

Facebook pages was done in order to determine how the companies work through social 

media. The results from the questionnaire and the survey was analyzed with different theories 

regarding corporate presence on social media and Facebook. 

 

The results shows that only a few people actually used Facebook for customer support but 

amongst the ones who did the majority thought it worked well. The results also showed 

differences in-between the companies. 

 

The general conclusion was that there is some knowledge about how to use social media for 

customer support but the customers haven’t adopted the idea just yet. 
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1. Inledning 

I det här avsnittet presenteras bakgrund, syfte med studien och den problemformuleringen 

studien arbetar kring. Även underfrågor och avgränsningar för arbetet behandlas.  

 

1.1 Bakgrund 

Sedan Facebook grundades år 2004 har det växt enormt. 2006 hade det sociala mediet tolv 

miljoner användare för att år 2011 växa till 800 miljoner. Facebook är med andra ord något 

som växt under de senaste tio åren och används i nuläget dagligen av många. Detta speglas i 

företagens närvaro på Facebook och 2013 använde 70 procent av Fortune 500-företag 

hemsidan (Ganim Barnes, Lescault, & Wright, 2013). Att många företag använder Facebook 

betyder dock inte att de använder det på samma sätt. Användningsområdet växlar mellan att 

förbättra sitt varumärke, attrahera nya kunder eller erbjuda kundsupport.  

 

Innan företag började använda sig av Facebook för att ge kunder hjälp erbjöds vanligtvis en 

annan typ av kundsupport, främst via telefon. Telefonsupporten led, och lider fortfarande, av 

problemet att man var tvungen att ringa vid specifika tider. Eftersom de flesta människor 

studerar eller arbetar var det ofta en större mängd kunder som ringde senare under 

eftermiddagen. Detta ledde till att kunderna fick sitta i telefonkö eller inte hade möjlighet att få 

support.  

 

I och med Facebook uppkom ett helt nytt medium som kunder och företag kunde använda för 

att kommunicera. Facebook har kommit att användas på flera olika sätt av företag. Vissa 

använde sig av det sociala mediet för att hålla sina kunder uppdaterade med den senaste 

informationen. Andra företag valde att använde Facebook som en försäljningssida och försedde 

sina kunder med rabatter och liknande. Oavsett hur företagen ämnade att använda sig av 

Facebook så öppnade det sociala mediet upp nya möjligheter för kunder att kommunicera med 

företagen. Närvaron på Facebook ledde till att kunderna kunde få sina frågor besvarade via 

ytterligare en källa utöver de traditionella medierna som användes för kundsupport. 
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Facebook gav med andra ord företag bättre förutsättningar att kommunicera öppnare med sina 

kunder och ta till sig förslag och kritik. Hur detta kan påverka ett företag positivt ser vi i artikeln 

Social Media and Customer Dialog Management at Starbucks av Gallaugher & Ransbotham 

(2010). Detta beskrivs mer i detalj under Teorikapitlet. 

 

Det finns många exempel på företags användning av sociala medier som gått helt fel. En artikel 

av McCarthy (2010) beskriver företaget Nestlé som tog emot en så kallad ”twitstorm” via 

Facebook och Twitter för sitt kontroversiella användande av palmolja. Det finns många andra 

exempel på detta som till exempel JP Morgans “Snarkpocalypse” eller “Quantas Bashtag” 

(Burn-Calander 2013). 

 

Negativ kritik och negativa kommentarer är inte nödvändigtvis dåligt, enligt Eberle et al. (2013) 

är det bättre än ingen kritik alls. Företagen har lärt sig att det är viktigt att ha ett bra förhållande 

till sina kunder eftersom det är just relationer som är den mest inflytelserika byggstenen i 

Facebook (Kietzmann et al. 2011).  

 

Det har skrivits böcker på området för att hjälpa företag använda sociala medier på rätt sätt och 

detta med all rätt. Det räcker inte med att företagen ska finnas på Facebook utan det är även 

viktigt att de lägger upp en strategi för sitt uppträdande på sociala medier (Gallaugher & 

Ransbotham 2010). 

 

Trots dessa studier verkade det inte som att företag enats om hur man använder Facebook på 

bästa sätt. Många företag hade sina sidor öppna för kommentarer och synpunkter från 

allmänheten. Andra valde istället att helt stänga av denna möjlighet och gick därmed miste om 

de synpunkter, idéer och frågor som potentiella kunder hade. 

 

I nuläget finns det både positiva och negativa sidor med användandet av Facebook för att 

erbjuda kundsupport. En negativ sida skulle kunna vara att det sociala mediet ses som en tjänst 

för privatpersoner och blir betraktad som oseriös för företag. Detta då hemsidan från början 

byggdes för att erbjuda privatpersoner att hålla kontakten. Till sin fördel har Facebook istället 

kommunikationens hastighet. Med notifikationer och ett inbyggt chattsystem finns bra grunder 

för Facebook att kunna användas som en effektiv tjänst för att få kundsupport. 
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Streaming-branschen är en bransch som tagit till sig möjligheterna Facebook erbjuder. Flertalet 

företag som jobbar med streaming innehar aktiva profiler och använder dessa för att göra 

reklam för sina tjänster och kommunicera med kunder. Således kommer denna uppsats 

fokusera på hur streaming-företag använder sig av Facebook för att erbjuda kundsupport. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur kunder använder sig av Facebook för att kommunicera 

med företag. Fokus kommer ligga på de kunder som söker support via Facebook. Dock 

kommer de som ej använder sig av kundsupport via Facebook fortfarande vara en stor del av 

studien. Studien kommer även undersöka hur företag med olika affärsmodeller jobbar med 

kundsupport via Facebook och hur affärsmodellen potentiellt påverkar detta.  

 

I studien kommer konsumenternas upplevelse och teorier kring hur företag bör använda sig av 

Facebook att jämföras. Detta för att se om den kommunikation som bedrivs är positiv för 

företagen. 

Detta görs i syfte av att undersöka hur bra Facebook fungerar som kommunikationsmedel. 

 

1.3 Problemformulering  

Den frågeställningen som arbetet följer är: 

Hur ser kunder på kundsupport för streamingtjänster via Facebook? 

 

1.3.1 Arbetsfrågor 

● Vad har kunder för förväntningar på kundsupport från företag via Facebook? 

● Vid vilken typ av problem utnyttjar kunder helst Facebook för kontakt? 

● Hur upplever kunderna kundsupport via Facebook? 

● Påverkar företagets affärsmodell kvaliteten på kundsupporten? 
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1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen är avgränsad till Facebook då detta är det största sociala mediet i Sverige(Findahl, 

2013). 

 

Studien är även avgränsad till en specifik bransch, Streaming-TV. Detta eftersom det är en tjänst 

som finns tillgänglig dygnet runt samt alltid ligger nära Facebook då de båda är 

internetbaserade. Arbetet är avgränsat till tre sådana tjänster: Viaplay, SVT-Play och TV4-Play. 

Dessa tjänster har valts eftersom de har lite olika utbud och affärsidé. SVT-Play är helt gratis i 

enlighet med public service. TV4-Play har istället två alternativ: En gratis-tjänst och en 

betaltjänst. ViaPlay är enbart en betaltjänst. 
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2. Teori 

I det här avsnittet kommer de teorier som ligger till grund för analys och utvärdering av studien 

gås igenom.  

2.1 Termer 

Nedan kommer termer som är viktiga för studien presenteras skriftligt och, om behov finns, 

visuellt. 

 

2.1.1 Streaming 

Streaming är när kunden tar del av videoklipp, filmer, tv-program eller live-tv strömmat via 

Internet. Detta innebär att kunden tittar på innehållet allt eftersom det förs över istället för att 

först föra över hela filen och sedan titta på den. 

 

2.2 3-M Ramverket 

  

“…with social media, it is as if every book comes with a printing press, every phone with a 

broadcast tower.” (Shirky 2009) 

 

Citatet av Shirky beskriver hur sociala medier har förändrat vilka kommunikationsmöjligheter 

företag har. Detta kan dock vara svårt för företagen att anpassa sig till. 2010 tog John Gallaugher 

och Sam Ransbotham fram 3-M ramverket (Gallaugher & Ransbotham 2010). 3-M ramverket 

är ett system som underlättar analys av kommunikation via sociala medier genom att dela upp 

den i tre kategorier. De tre kategorierna är Megaphone, Magnet och Monitor men de två som 

är relevanta för studien är Megaphone och Magnet. 

 

2.2.1 Megaphone 

Megaphone, representerar kommunikation från företaget till kunderna. Sociala medier är en 

utmärkt plattform för att sprida information snabbt till många användare och det är därför en av 
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de tre huvudpunkterna i teorin. Denna typ av kommunikation var vanligast för företag att 

använda sig av via exempelvis reklam innan de sociala medierna slog igenom. 

 

Figur 1 visar hur sociala medier kan användas som en megafon för att nå ut till kunder 

2.2.2 Magnet 

Magnet, representerar kommunikation från kunder till företag. Gallaugher och Ransbotham 

(2010)  menar att sociala medier kan användas som en magnet för att dra åt sig konsumenternas 

åsikter. Denna typ av kommunikation fanns också innan de sociala medierna men i en betydligt 

mindre utsträckning. Magnet kommunikation har tidigare skett framförallt via telefonsupport.  

 

 

Figur 2 visar hur sociala medier kan användas för att dra till sig kundernas beröm, åsikter och klagomål. 

 

2.2.3 Utveckling av Magnet-teorin 

Uppsatsen kommer att fokusera på kommunikation från kund till företag, det vill säga 

Magnetkommunikation.  

 

Gallaugher och Ransbotham skriver i sin artikel om hur Starbucks, som enligt dem ligger i den 

absoluta framkanten när det gäller konsumentkommunikation via sociala medier, använder 



2. Teori 

 

7 

olika sociala medier för att kommunicera med kunder. Nedan följer ett antal punkter som visar 

hur Starbucks utnyttjar Facebook som en magnet.  

 

● Attraherar beröm, klagomål, hjälpfrågor och förslag 

● Sätter fokus för uppmärksamheten på företagets Facebook-vägg där de kan styra själva 

vad som syns 

● Attraherar mer än 15 miljoner fans 

● Är ett enkelt sätt för kunder att kommentera på företags Megaphone meddelanden 

● Tillåter företagets egna meddelanden att dyka upp i användarnas nyhetsflöde 

 

2.3 The Honeycomb of Social Media 

I artikeln Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social 

media (Kietzmann et al. 2011) definieras sju olika funktionsblock för att kunna kategorisera 

sociala medier. Detta för att ge förståelse för hur diverse olika sociala medier fungerar och 

vilken typ av kommunikation som lämpar sig bäst via dessa. Dessa funktionsblock utgör en 

metod, benämnd The Honeycomb of Social Media, har applicerats på Facebook vilket tas upp 

senare i teoriavsnittet. 

 

Funktionsblocken som används i The Honeycomb of Social Media är relationer, identitet, 

konversationer, närvaro, rykte, delning och grupper. 

● Relationer 

Relationer representerar hur användare kan relateras till andra användare. Med relateras 

menas två eller fler användare som har någon form av association som leder till en 

konversation, delning av sociala objekt eller att lista varandra som vänner eller fans. Det 

viktiga för företag som vill engagera sina användare blir här att skapa sig en förståelse för 

hur de kan bibehålla eller bygga relationer, eller både och. 

● Identitet 

 Identitet representerar i vilken omfattning användare visar sin identitet på sociala 

 medier. 

● Konversationer 
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Nästa block är konversationer som behandlar i vilken utsträckning användare 

kommunicerar med andra användare i sociala medier.  

● Närvaro 

Närvaro handlar om i vilken omfattning användare vet ifall andra användare är 

tillgängliga. 

● Rykte 

Rykte beskriver i vilken utsträckning användare kan identifiera andras och sin egen 

status i sociala medier. Rykte kan ha olika betydelser på olika sociala medier men 

handlar oftast om tillit. 

● Delning 

Delning representerar hur mycket användare distribuerar, tar emot och utbyter innehåll. 

● Grupper 

Grupper representerar i vilken omfattning användare kan skapa grupper och 

undergrupper. 

 

2.3.1 The Honeycomb of Social Media applicerat på Facebook 

I artikeln Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social 

media definieras inte bara själva metoden utan den appliceras även på Facebook. Vikten av 

blocken visas med färg. Ju mörkare färg, desto viktigare block.  
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Figur 3 visar att funktionsblocket relationer är mest relevant för Facebook. Andra viktiga block innefattar närvaro, 

identitet, konversationer och rykte. (Kietzmann et al. 2011) 
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3. Metod 

I det här avsnittet presenteras metoderna efter vilken studien arbetat samt motivering till val av 

dessa. 

3.1 Litteraturundersökning 

Litteraturen som används i uppsatsen har hämtats via Google Scholar, KTH Bibliotek och 

diverse vetenskapliga journaler. Nyckelord som används var bland andra “communication”, 

“customer”, “customer communication”, “social media”, “social media technology”. 

Målet med litteraturstudien var att ta fram information om hur sociala medier används ur ett 

företagsperspektiv.  

3.2 Insamling av användardata 

Två olika metoder användes för att samla in användardata, enkät och en undersökning av 

företagens Facebook-sidor. 

3.2.1 Enkäter 

Enkäten bestod främst av kortsvarsfrågor med möjlighet till att lämna kommentarer. Innehållet i 

enkäten frågade om respondenterna använt sig av sociala medier för att söka kundsupport av 

företag och i vilket avseende. De fick även utvärdera hur de tyckte att det fungerat och vad 

företagen gör bra och dåligt på sociala medier. Om respondenten inte använt sig av sociala 

medier för att söka kundsupport fick respondenterna istället svara på varför de inte gjort det. 

 

Syftet med enkäten var att få en bättre bild av vad kunder anser om kundsupport via Facebook. 

Dessa resultat jämfördes sedan med teorierna från kapitel två. 

 

Respondenterna hittades främst via Facebook. Dels genom utskick till användare på företagens 

sidor och dels via att Facebook-vänner bjöds in till event. Event användes för att öka antalet 

respondenter då detta en inbjudan till event ger personer en notifikation. 

Enkäten skickades ut 17 Mars - 2014 och det sista svaret kom in 27 Mars - 2014. 
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3.2.2 Undersökning av företags Facebook-sidor. 

Som komplement till enkäterna utfördes en undersökning av företagens Facebook-sidor. I 

undersökningen så lästes ett antal slumpmässigt utvalda frågor och dem svar de fått igenom. Syftet 

med detta var att få en bättre bild över vilken typ av hjälp som erbjuds. Alla frågor och deras 

respektive svar klassificerades efter följande kategorier: 

● Inget svar 

Kunden har inte fått någon respons på sin fråga, varken från företaget eller ifrån andra 

kunder. 

● Svar men obesvarad följdfråga 

 Kunden har fått svar från företaget men kunden har inte fått något svar på sin följdfråga. 

● Svar men direkt hänvisad till support på hemsida 

Det svar som kunden fått innehåller ingen annan hjälp än en länk eller hänvisning  till 

företagets support utanför Facebook (exempelvis på deras hemsida eller på  telefon). 

● Svar på frågan 

 Kunden har fått svar på sin fråga men problemet kvarstår. 

● Löst problemet 

 Kunden har fått svar på sin fråga och problemet är löst. 

● Svar från annan kund 

Kunden har inte fått svar från företaget men en annan av företagets kunder har erbjudit 

hjälp. 

3.2.3 Motivering av metodval 

Motiveringen för att använda enkätundersökning i studien var att denna skulle ge en bättre 

uppfattning kring vad kunder tycker om kundsupport via sociala medier. Företagen som valdes 

ut för undersökningar hade alla många kunder och användare. En kvantitativ metod uppfattades 

därför ge en bättre bild av kundernas inställning till företagen och kundsupport via Facebook 

jämfört med en kvalitativ metod. 

Undersökningen av företags Facebook-sidor var tänkt att användas som komplement till 

enkätundersökningen. Detta för att få en klarare bild av vilken typ av svar företagen ger och hur 

responsiva de var. Enkätundersökningen fokuserade på vad kunderna tyckte medan 

undersökningen av företags Facebook-sidor granskade hur företagen använde sig av sociala 

medier. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. 

4.1 Resultat från enkätundersökning 
Enkäten besvarades av 100 personer och elva av dessa hade någon gång använt sociala medier 

för att få kundsupport av företag medan majoriteten inte gjort detta. 

 

Figur 4 visar hur många av de svarande som använt sig av kundsupport via Facebook. 

 

4.1.1 Respondenter som använt sig av Facebook för kundsupport. 

Av de elva som använt sig av sociala medier för att få kundsupport hade tre vänt sig till ViaPlay 

och fyra till SVT-Play respektive TV4Play. En majoritet var nöjd med kundsupporten då 73 

procent tyckte att det hade fungerat bra eller mycket bra. 

89%

11%

Andel svarande som använt sig av kundsupport 
via Facebook

Nej Ja
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Figur 5 visar hur de svarande som använt sig av kundsupport via Facebook har upplevt tjänsten. 

 

 

Figur 6 visar hur de svarande som använt sig av kundsupport via Facebook har upplevt tjänsten uppdelat för varje 

företag. 

 

De som använt sig av sociala medier för att få kundtjänst via sociala medier fick sedan uppge 

i vilket syfte de gjort detta. 40 procent svarade att det var för att få information om program 

och 33 procent svarade att det var för att ge företagen sina synpunkter. 20 procent svarade att 
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det var för att få hjälp med deras streamingtjänst och 7 procent svarade att anledningen var fel i 

streamingtjänsten. 

 

Figur 7 visar i vilket syfte som de svarande har använt sig av kundsupport på Facebook 

 

Respondenterna hade även möjlighet att kommentera sin upplevelse och en person 

reflekterade över varför man använder sociala medier för kundtjänst. Personen kommenterade 

att det kändes som att kontakten blev “lättare” och “mer personlig”. Det blir enligt personen 

lättare att få ett svar som passar och att fortsätta konversationen istället för att sitta i telefonkö för 

att få prata med någon som inte förstår vad hen behöver hjälp med. 

 

En annan respondent ansåg att syftet med kundtjänst via sociala medier var snabba svar och att 

om detta inte uppnåddes fanns det ingen anledning att byta från de mer traditionella 

sätten(telefon och email). 

 

Fyra respondenter ansåg att företagen svarar snabbt vid frågor. En person tyckte att det fanns en 

negativ sida till de snabbare svaren. Hen kommenterade att det ofta kunde bli generella svar 

som inte besvarade frågan. 

4.1.2 Respondenter som inte använt sig av sociala medier för kundtjänst. 

Bland de 89 som inte använt sig av sociala medier för kundtjänst svarade 80 stycken att orsaken 

till detta var att de inte haft anledning att göra det.  
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Figur 8 visar de svarandes anledningar till att inte ha använt sig av kundsupport via Facebook 

 

Det fanns även möjlighet att lämna kommentarer till detta vilket 15 respondenter valde att göra. 

Ett av dessa svar var ett felsvar. Fyra av de som kommenterade hade någon gång använt sig av 

sociala medier för att få kundsupport, men inte hos något av de företagen enkäten behandlade. 

Sex av kommentarerna förklarade varför de föredrog annan typ av kundsupport. En person 

förklarade att de föredrog telefonsupport eftersom de då fick hjälp direkt och hade lättare att 

ställa följdfrågor, snarare än att behöva vänta på svar. En annan respondent kommenterade att 

de föredrog mail eftersom det kändes som att det kom fram snabbare och genererade bättre 

svar. 

4.2 Resultat från undersökning av företagens 

Facebook-sidor 

I undersökningen så tittades det på 251 stycken frågor ställda till de olika företagen fördelade på 

följande vis:  

● 80 frågor ställda till SVT-Play 

● 90 frågor ställda till ViaPlay 

● 81 frågor ställda till TV4Play 
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4.2.1 SVTPlay 

Undersökningen av SVTPlay gav följande resultat: 35.0 procent hade fått direkt svar på sin fråga 

och 27.5 procent hade fått sitt problem löst. 2.5 procent av de undersökta hade fått svar utav en 

annan kund. 2.5 procent av personerna hade blivit hänvisade direkt till SVT-Plays 

supporthemsida. 7.5 procent hade fått sin fråga besvarad men inte sina följdfrågor och 25.0 

procent hade inte fått något svar alls. 

 

Figur 9 visar resultatet från undersökningen av frågor ställda till SVT-Play på Facebook 

 

4.2.2 ViaPlay 

Undersökningen av ViaPlay gav följande resultat: 64.6 procent personer hade fått direkt svar på 

sin fråga samt 26.7 procent fått sitt problem löst. 7.8 procent hade fått svar ifrån en annan kund 

hos ViaPlay. Det var inte någon person som varken blivit utan svar eller blivit hänvisad vidare 

till ViaPlays supporthemsida. 1.1 procent av personerna som frågat ViaPlay hade blivit lämnad 

med en följdfråga obesvarad.  
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Figur 10 visar resultatet från undersökningen av frågor ställda till ViaPlay på Facebook 

 

4.2.3 TV4Play 

Undersökning av TV4Plays Facebook-sida gav följande resultat: 42.0 procent hade fått svar på 

sin fråga och 17.3 procent hade fått sina problem lösta. 3.7 procent hade fått sin fråga besvarad 

av en annan kund. 7.4 procent hade blivit hänvisade till TV4Plays supporthemsida. 7.4 procent 

av de undersökta hade fått sin ursprungliga fråga besvarad men inte sin följdfråga och 22.2 

procent av personerna hade inte fått något svar alls. 
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Figur 11 visar resultatet från undersökningen av frågor ställda till TV4Play på Facebook 

 

 

Figur 12 visar en jämförelse av figur 7, 8 och 9, det vill säga hur resultatet av undersökning skiljer sig mellan de 
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2.2%

0.7% 0.7%

4.2%

1.7%

0.4%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

Inget svar Svar men
obesvarad
följdfråga

Svar men direkt
hänvisad till
support på

hemsida

Svar på frågan Löst problemet Svar från annan
kund

Utfallet av frågor ställda till TV4-Play på Facebook

TV4Play

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Inget svar Svar men
obesvarad
följdfråga

Svar men direkt
hänvisad till
support på

hemsida

Svar på frågan Löst problemet Svar från annan
kund

Jämförelse av resulteten från undersökningen av företagens 
Facebook-sidor

SVT-Play ViaPlay TV4Play



4. Resultat 

 

19 

  



5. Diskussion och Analys 

 

20 

 

5. Diskussion och Analys 

I kapitlet så analyseras och diskuteras resultatet med hjälp av de teorier som presenterades 

tidigare i uppsatsen. 

5.1 Inställning till kundsupporten 

Baserat på enkätundersökningen syns det att en majoritet av de som använder kundsupport via 

sociala medier ställer sig positivt till det. Däremot var det en minoritet som i dagsläget använt sig 

av denna metod. Enkätsvaren tydde på att en majoritet av respondenterna inte använt sig av 

metoden då de inte haft anledning. De kommentarer som lämnades av de som inte använt sig 

av tjänsten visade på en jämn uppdelning i inställning mellan att vara positiv till tjänsten, föredra 

en annan metod och att tjänsten känns oseriös. Det är med andra ord svårt att säga att folk 

generellt sett ställer sig positivt eller negativt till kundsupport via sociala medier utifrån 

enkätresultaten.  

 

5.2 Förväntningar på kundsupporten 

Av de som använt sig av sociala medier för att få kundsupport var det en tydligare positiv 

inställning. Majoriteten ställde sig positiv till användningen av tjänsten och snabba svar var det 

flest tyckte att företagen gör bra via sociala medier. En fördel med kundtjänst via sociala medier 

som pekades ut var att man fick svar snabbt och att man annars kunde använda sig av telefon 

eller e-post (se punkt 4.1.1). En del av de som inte använt sig av tjänsten ställde sig tveksamma 

till hur snabbt och hur bra kundtjänst via sociala medier fungerar (se punkt 4.1.2).  

 

Detta visar på att förväntningarna skiljer sig mellan de som använt tjänsten och de som inte gjort 

det. De som använt sig av tjänsten tyckte överlag att de fått snabba svar och kommer förvänta sig 

det i framtiden. Många av de som inte använt sig av tjänsten hade låga förväntningar på tjänstens 

kvalitet.  
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Detta kan tyda på att de som inte använt sig av tjänsten inte är medvetna om hur väl den 

fungerar och drar egna slutsatser utan att pröva själva. Det kan vara så att företagen antingen inte 

lyckats eller inte velat etablera sociala medier som en plats där det kan bedrivas kommunikation 

enligt 3-M ramverket som presenterades i 2.2. Företagen kan mest ha utnyttjat Facebook som 

en megafon för att nå ut till kunder och missat hur bra Facebook går att använda som magnet 

(se punkt 2.2.3). 

 

Av de som kommenterade men inte använt sig av sociala medier för att få kundsupport svarade 

nästan 15 procent att de tycker att anonymiteten är ett problem på ett eller annat sätt. Detta kan 

ses som en stor stoppkloss för kundsupport via sociala medier då identitet är ett centralt 

element för Facebook enligt The Honeycomb of Social Media-teorin som presenterades i 

punkt 2.3. 

 

5.3 Kundernas anledning till att söka kundsupport 

på Facebook 

De flesta som använt sig av Facebook för att kommunicera med företag gjorde inte det för att de 

hade något problem. De kontaktade istället företagen för att de sökte information eller för att ge 

kritik (Figur 5). Endast 20 procent hade kontaktat företagen för att få hjälp med deras 

streamingtjänst. Detta tyder på att företagen verkar på Facebook som magneter och drar åt sig 

alla typer av kundkommunikation. 

 

Kunderna verkar villiga och motiverade att kommunicera med företagen för att både få hjälp 

själva och för att hjälpa företagen. Med tanke på att just relationer är Facebooks viktigaste 

byggsten så är det inte konstigt att det bildas förhållanden mellan kunder och företag på detta 

sätt. I undersökningen av företagens Facebook-sidor så visade det sig också att nästan 5 procent 

hade fått hjälp av en annan kund. Detta tyder på att det finns kunder som har en så pass stark 

relation till företaget att de svarar åt dem.   
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5.4 Kundernas upplevelse av kundsupporten 

Utifrån enkätresultaten ses det att kunderna upplever kundsupport via sociala medier som 

positiv.  Ett flertal av enkätsvaren lyfte fram att snabba svar var något som gjordes väldigt bra av 

de undersökta företagen. Detta kan kopplas till Närvaro-blocket i the Honeycomb of Social 

Media-teorin (se punkt 2.3.1). Närvaro är ett av de viktigaste blocken i Facebook vilket gör att 

Facebook fungerar väldigt bra som kundsupportsplattform. Detta eftersom företagens konstanta 

närvaro gör att respondenterna får kundsupport på det sätt som de vill ha den. Snabb och alltid 

tillgänglig. 

 

En respondent nämnde även att kontakten till företag känns lättare och mer personlig vilket kan 

relateras till relations-blocket, den mest inflytelserika delen på Facebook. 

Denna kommentar tillsammans med en överlag positiv inställning till kundsupport på Facebook 

tyder på att de undersökta företagen verkar ha en förståelse för hur de ska använda Facebook. 

Både för att nå ut till sina kunder och för att dra till sig kunders synpunkter och kommentarer 

enligt magnet-teorin. 

 

5.5 Skillnader mellan företagens användande av 

Facebook 

Företagen är inte lika bra på att använda Facebook som supportplattform (Figur 11). ViaPlay 

lämnar i princip inga kunder utan svar, de skickar inte heller vidare kunderna till någon annan 

supportplattform. SVT och TV4 lämnade 25 procent respektive 22.22 procent av frågorna 

obesvarade och hänvisade 2.5 procent respektive 7.41 procent till support på hemsidan. Detta 

kan bero på många faktorer men en av anledningarna kan vara att ViaPlay enbart är en 

betaltjänst. En slutsats skulle kunna vara att ViaPlay håller en högre standard för att det är vad 

som förväntas av en tjänst som kunder betalar för. Å andra sidan har TV4Play en premium 

tjänst men har liknande resultat som SVTPlay i undersökningen. Detta skulle kunna orsakas av 

att TV4Play inte har en egen Facebook sida men det skulle också kunna bero på att av de som 

ställt frågorna är det oklart vilka som är premiumkunder eller inte.  
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5.6 Kundsupport via sociala medier i framtiden 

Resultatet från enkätundersökningen visade att enbart en liten del av respondenterna använde 

sig av kundsupport via sociala medier i nuläget. Detta behöver dock inte betyda att tjänsten inte 

har någon framtid. Tvärtom, med tanke på hur snabbt Facebook-användandet har växt (se 

punkt 1.1) så kan slutsatsen vara att även de tjänster som flyttar ut i sociala medier kommer att 

öka i användande.  

 

Av de som använt sig av kundsupport via sociala medier fanns en överlag positiv inställning. 

Detta kan leda till att de som använder sig av tjänsten rekommenderar det till andra, och att 

tjänsten på så sätt blir populärare i framtiden. 

 

Det är svårt att dra några slutsatser för exakt hur kundsupport via sociala medier kommer 

fungera i framtiden då många variabler spelar in. Det finns ett antal olika kanaler för 

kundsupport. Beroende på vad kunden behöver hjälp med så kan sociala medier fungera bättre 

eller sämre. Undersökningen av företagens Facebook-sidor visar dock att företagen i nuläget har 

ett intresse av att hålla tjänsten vid liv. 

 

Det finns självklart de företag som väljer att helt stänga av möjligheten att kommentera på deras 

Facebook-sidor och istället använder sig av sociala medier enbart som en megafon-plattform. 

Att de företag som valts för studien tillåter kunder att kommentera kan bero på att de alla 

erbjuder streaming-tjänster. Detta då streaming-tjänster är tillgängliga dygnet runt och skulle 

kunna tjäna på att ha kundsupport öppet dygnet runt. 

 

5.7 Metodkritik 

I denna del av uppsatsen diskuteras hur väl metoderna som valts fungerade i relation till 

studiens syfte. 

 

5.7.1 Antal respondenter 

Ett av problemen som upplevdes under studien var att för få respondenter fanns för att kunna 

dra några egentliga slutsatser. Som tidigare nämnts var det endast elva personer som använt sig 

av kundsupport via sociala medier. Elva respondenter är alldeles för få för att det ska kunna 
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dras några statistiskt säkerställda slutsatser. Trots att undersökningen till vis mån styrker det som 

respondenterna säger så kan man inte dra några generella slutsatser baserat på det. 

 

5.7.2 Valet av undersökningsmetod 

I koppling till ovanstående stycke kan en annan undersökningsmetod varit att föredra. 

Möjligtvis hade det varit bättre att använda sig av en kvalitativ metod såsom fokusgrupper eller 

intervjuer. En fokusgrupp hade kunnat användas för att låta en grupp prova på kundsupport via 

sociala medier för att sedan få diskutera vad de tyckte om detta. Intervjuer hade i samma anda 

kunnat användas för att få ut mer kvalitativ information från personer som använt sig av tjänsten. 

Dessa två metoder skulle kunnat ge en bättre uppfattning kring hur kunder uppfattar 

kundsupport via sociala medier samt gett mer djup till studien. 

 

5.7.3 Enkäten 

Det kan ha varit för arbetets intresse att i enkäten fråga ifall de som inte använt sig av 

kundsupport via sociala medier faktiskt var kunder till något eller några av de undersökta 

företagen. Även användningsfrekvens kan ha varit av intresse för att dra djupare slutsatser kring 

användandet av kundsupport.  

 

5.7.4 Undersökningen 

En stor del av respondenterna uttryckte att tidsaspekten var väldigt viktig när de ställde frågor. 

Baserat på detta hade det varit i studiens intresse att även titta på hur lång tid det tog för 

frågorna att bli besvarade. Istället för att bara bedöma kvaliteten på svaren. 
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6. Slutsats 

Kundernas inställning till Facebook som kundsupport är klart positiv. Det enda kravet som 

kunderna ställer är att det ska gå fort att få svar på sina frågor. Bland de som inte använt sig av 

tjänsten finns det överlag inte någon negativ inställning till den utan majoriteten av dem har helt 

enkelt inte behövt kundsupport. 

Bland de som inte använt sig av tjänsten finns det en del tvivel på kvaliteten och seriositeten. 

Det finns också en del som har en negativ inställning till att dela med sig av sin identitet och 

därför de föredrar mer traditionella former av kundsupport. 
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8.1 Enkät 
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8.2 Mall för undersökning 
 

SVT-Play   ViaPlay   TV4Play  

        

Alternativ: Antal
: 

 Alternativ: Antal
: 

 Alternativ: Antal
: 

Inget svar   Inget svar   Inget svar  

Svar men obesvarad 
följdfråga 

  Svar men obesvarad 
följdfråga 

  Svar men obesvarad 
följdfråga 

 

Svar men direkt 
hänvisad till support 
på hemsida 

  Svar men direkt 
hänvisad till support 
på hemsida 

  Svar men direkt 
hänvisad till support 
på hemsida 

 

Svar på frågan   Svar på frågan   Svar på frågan  

Löst problemet   Löst problemet   Löst problemet  

Svar från annan kund   Svar från annan kund   Svar från annan kund  

Totalt:   Totalt:   Totalt:  
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