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Abstract  
 
Title: Affect your reputation! A qualitative study on how Swedish companies in the food 
industry try to influence their reputation through their specific communication on social media. 
 
Location: Uppsala University  
 
Level: Bachelor thesis in Media and Communication Studies  
 
Number of pages: 56 
 
Aim: The overall aim with this study is to understand how organizations in the food industry 
try to influence their reputation through communication on social media. 
 
Method: The method used in this thesis is a qualitative interview study. 
 
Theories: The theoretical perspective of the study is organizational reputation and reputation 
on social media. 
 
Main results: The result from the interview study shows that organizations in the food industry 
are not communicating in the same way, contrariwise there are some common factors between 
the organizations in their way of influencing the reputation. The common factors are measured 
through the temperature on the separate organization’s users through media sourcing, 
communicating in a transparent and credible way and responding quickly to users. Furthermore, 
the result shows that each organisation find its own way of communicating on social media to 
influence their reputation on social media in their daily communication work.  
 
Keywords: Reputation, social media, food industry, Facebook, communication 
 

 

 

 

 

 

	

	
	
	



	
	

Innehållsförteckning 
1.   Introduktion ............................................................................................................ 4 

1.1  Bakgrund ........................................................................................................ 5 
1.2  Problemformulering ........................................................................................ 6 
1.3  Syfte ............................................................................................................... 9 
1.4 Forskningsfrågor ............................................................................................ 9 

1.5 Definitioner. ..................................................................................................... 10 
2.  Tidigare forskning ............................................................................................... 11 
3.  Teoretisk referensram ......................................................................................... 14 

3.1  Organisatoriskt anseende ............................................................................ 14 
3.2  Anseende på sociala medier ........................................................................ 15 

4.  Metod och material ............................................................................................. 18 
4.1  Metodval ....................................................................................................... 18 
4.2 Intervjuer ...................................................................................................... 19 
4.3 Val av organisation ....................................................................................... 20 
4.4  Val av respondenter .................................................................................... 22 
4.5 Analysmodell ................................................................................................... 22 
4.6  Etik .............................................................................................................. 23 
4.7  Metoddiskussion ......................................................................................... 23 

5. Resultat och analys ............................................................................................ 26 
5.1 Kännedom om organisationens anseende ...................................................... 26 

5.1.1 Mediebevakning .................................................................................... 27 
5.2 Förmedla innehåll och budskap ....................................................................... 29 

5.2.1 Engagemang ......................................................................................... 29 
5.2.2 Trovärdighet .......................................................................................... 32 
5.2.3 Transparens .......................................................................................... 35 

5.3 Bemötande av frågor och åsikter ..................................................................... 37 
5.3.1 Respons ................................................................................................ 38 

6. Avslutning ........................................................................................................... 42 
6.1  Slutsats ........................................................................................................... 42 
6.2 Diskussion .................................................................................................... 43 
6.3 Förslag på framtida forskning ....................................................................... 45 

7.    Källförteckning .................................................................................................... 46 
8.   Bilagor ................................................................................................................. 51 
 
  



4	
	

1.   Introduktion 
Alla organisationer har ett anseende som utformas av allmänheten. Uppfattningar om 

organisationen skapas av varje individ och på så sätt utformas organisationens anseende. Med 

andra ord har varje människa sin egna personliga uppfattning och bilden av organisationens 

skiljer sig mellan olika människor. Därför är det svårt att konkret definiera exakt vad en 

organisation har för anseende. (Wallin, 2010)  

 

Många organisationer är rädda för spridningen av människors åsikter via sociala medier. 

Möjligheten till att illasinnade blogginlägg eller ett orättvist omdöme kan bidra till en förändrad 

syn på organisationen vilket är något de gärna undviker (Wallin, 2010). Det är dock viktigt som 

organisation att finnas på sociala medier för att inte halka efter i utvecklingen. Organisationerna 

måste därför lägga tid på hur de ska hantera och kommunicera på de olika kanalerna. Många 

organisationer använder sig av sociala medier dagligen. Frågan är således inte längre “ska vi 

använda sociala medier?” utan snarare “hur ska vi använda sociala medier?”.  (Kaul et al., 2015) 

 

En organisations anseende är en av de mest värdefulla immateriella tillgångarna organisationen 

besitter. Anseendet gör det möjligt för organisationer att bland annat sätta premiumpriser, locka 

investerare, öka lånemöjligheter och attrahera nya medarbetare vilket de allra flesta 

organisationer är beroende av. (Gonzales-Herrero & Smith, 2008) De flesta organisationerna är 

på så sätt måna om att upprätthålla sitt anseende vilket gör ämnet intressant att studera. Enligt 

våra egna sökningar på internet och i litteraturen finner vi en brist på tidigare forskning om just 

livsmedelsbranschens arbete kring konstruktionen av dess anseende. Det väcker ett intresse hos 

oss med tanke på att livsmedelsindustrin är den störst växande branschen i Sverige (Rosén, 

2016). Anseendets betydelse för organisationer och bristen på tidigare forskning har gjort att vi 

ämnar att undersöka hur organisationer inom livsmedelsbranschen arbetar med kommunikation 

på sociala medier i syfte att försöka påverka sitt anseende. 
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 1.1  Bakgrund 
Digitaliseringen är en teknisk utveckling som påverkat människors sätt att kommunicera med 

flera personer samtidigt via digital teknik (Digitaliserad, 2017). Både ur individ- och 

företagsperspektiv har utvecklingen öppnat upp möjligheter att producera, distribuera, 

marknadsföra och kommunicera med andra människor genom digitala metoder 

(Innovationsrådet, 2015).  

 

Under digitaliseringens utveckling tillkom en ny plats för människor att kommunicera på, 

sociala medier (Gonzales-Herrero & Smith, 2008). Sociala medier är ett samlingsnamn för ett 

flertal sociala kanaler där allmänheten kan publicera innehåll och kommunicera med varandra. 

Sociala medier har medfört en större möjlighet att interagera med andra människor, runt om i 

världen, dygnet runt. Här kan allmänheten även kommunicera fritt och självständigt med 

organisationer.  (Kaul et. al., 2011) Den digitala utvecklingen har även bidragit till att 

människor bedömer och skapar sig en bild av organisationer utifrån innehållet som förmedlas 

på sociala medier. Desto fler människor som nås av innehållets budskap, desto större påverkan 

har det på organisationers anseende. (Prosocyal AB, 2011)  

 

Sociala medier är också en ny plats för organisationer att sprida sitt innehåll, tillhandahålla 

tjänster och samarbeta med andra organisationer. (Kaul et al., 2015) Även om 

kommunikationsteknik varit en del i traditionell media i över 100 år i Sverige så har sociala 

medier genom sin tillgänglighet gjort att människor interagerar och samtalar på ett nytt sätt 

(Weibull & Wadbring, 2014). Nygren och Wadbring (2013) menar att detta är en del av den 

digitala utvecklingen.  
 

Traditionell media består mestadels av envägskommunikation, där sändaren endast 

kommunicerar till mottagaren, vilket har fått en annan roll i både organisationers och 

människors kommunikation. Sociala medier består av en tvåvägskommunikation, där flera 

sändare kommunicerar med flera mottagare samtidigt, och dessa medier har tagit över största 

delen av kommunikationen idag. (NE, 2017) Påverkan av sociala medier syns inte minst i 

Sverige där människor ägnar flera timmar varje vecka åt dessa kanaler (Davidsson, 2016). 

Sociala medier har bidragit till att organisationer fått både närmare relationer till allmänheten 

och även ökat allmänhetens engagemang i organisationens aktiviteter (Hanna et al., 2011).  
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Även om sociala medier ger organisationer nya möjligheter i sin kommunikation så finns det 

också risker. Riskerna kan exempelvis vara att organisationer kan ha svårt att bemöta eller 

försvara sig mot angrepp från upprörda kunder. Kunderna kan gå samman och angreppet får en 

spridning vilket kan medföra konsekvenser för organisationens anseende (Nygren & Wadbring, 

2013). Allmänheten har bland annat möjlighet att direkt ställa organisationerna till svars med 

åsikter och feedback (Booth, s. 197, 2000).  

 

Sociala medier är med andra ord mer styrt av konsumenter än om man jämför med den tidigare 

envägskommunikationen som traditionell media innefattar. Organisationerna blir därför 

tvungna att anpassa sig mer efter användarna på sociala medier. Interaktionen mellan parterna 

på sociala medier sker på deras olika kanaler såsom Youtube, bloggar, Instagram och Facebook. 

(Kaul et al., 2015) Åsikter från intressenter kan skada organisationens anseende samtidigt som 

åsikterna kan ge möjligheter, främst om de får en större spridning till andra intressenter 

(Coombs, 2015). Risker och möjligheter berör alla organisationer som är aktiva på sociala 

medier (Wallin, 2010).  
 

1.2  Problemformulering 
I februari 2013 meddelade brittiska livsmedelsverket, Food Standards Agency (FSA), att 

svenska företaget Findus givit felaktig information gällande ett av företagets produkter, fryst 

lasagne. Företaget hade påstått att varan innehöll hundra procent nötkött. Men faktum var att 

varan egentligen bestod av hästkött. (Holmbom, 2013) Händelsen spred sig bland konsumenter 

på olika typer av medier och Jari Latvanen, vd på Findus Nordics, beskrev situationen som 

allvarlig: “Vårt rykte har skadats och vi gör allt för att återupprätta förtroendet” (CET, 2013). 

Citatet hävdar att intressenters förtroende skadats vilket betyder att en annorlunda bild av 

företaget skapats.  
 

Vad som är betydande i detta fall, avseende organisationens anseende på sociala medier, är att 

kommunikation spreds snabbt och blev viralt via sociala mediekanaler samt att organisationen 

publicerades och kommenterades av massmedia. Denna typ av kommunikation om Findus kom 

även att bli ett hot både för organisationens anseende och deras verksamhet (CET, 2013).  

 

Livsmedelsbranschen är en utsatt bransch då det finns regler om sanningsenlig information om 

produkterna som organisationerna måste upprätthålla (Cerne, 2008). Detta för att 
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konsumenterna skall veta exakt vad de äter och dricker. Snedsteg, i form av handlingarna likt 

Findus-fallet, kan medföra konsekvenser såsom en förändring av konsumentens bild av 

organisationen. När konsumenter förändrar bilden av en organisation kan dess överlevnad på 

marknaden sättas på spel. Detta ifall intressenters missnöje inte bemöts på rätt sätt av 

organisationerna. Av den anledningen bör organisationer inom livsmedelsindustrin arbeta med 

kommunikation på sina sociala mediekanaler för att konstruera eller bevara önskad bild av 

organisationen från allmänheten (Sweeney et al., 2008). Av den anledningen ligger studiens 

fokus på hur de försöker påverka sitt anseende. 

 

Genom att denna studie undersöker organisationer som ännu inte varit med om att anseendet 

hastigt förändrats, men ändå riskerar att utsättas för kritik av allmänheten, så kommer de 

tillvägagångssätt som verkar vara fungerande för organisationer i livsmedelsbranschen att lyftas 

fram. Det är alltså inte känt att organisationerna som valts har felaktig information på 

innehållsförteckning på sina produkter men de riskerar att utsättas för kritik av konsumenter, 

inte minst på sociala medier, vilket kan påverka och skapa ett oönskat anseende. (Carlsson, 

2015) 

 

Genom ett planerat och effektivt kommunikationsarbete kan organisationer påverka sitt 

anseende. (Carlsson, 2015) Det väcker ett intresse hos oss att undersöka om organisationer inom 

livsmedelsbranschen arbetar med att försöka påverka sitt anseende via kommunikation på 

sociala medier. Livsmedel konsumeras av alla typer av människor varje dag. Av den 

anledningen är det vanligt att konsumenter skapar sig en uppfattning kring varumärken inom 

livsmedelsbranschen och sprider information vidare via kanaler på sociala medier. Människors 

dagliga behov av livsmedel bidrar även till att organisationerna tappar kontrollen över dagliga 

åsikter som flödar på kanalerna. (Staunstrup, 2017) Vi ser alltså en relation mellan 

livsmedelsbranschens anseende och risken att anseendet för organisationerna förändras om 

allmänhetens förväntningar inte uppfylls.  

 

VD:s uttalande i Findus-fallet visar att sociala medier kan vara avgörande för organisationers 

anseende genom det faktum att spridning av människors åsikter går fort och når många. 

(Wachtmeister, 2015). Organisationens alternativ att föra en dialog med sina intressenter på 

sociala medier innebär en möjlighet för organisationen att påverka situationen. 
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Med tanke på vilken inverkan sociala medier har för allmänhetens bild av organisationerna så 

uppstår frågetecken om tillvägagångssätt som används för kommunikationen på just sociala 

medier (Gonzales-Herrero & Smith, 2008). Det finns tidigare studier om hur organisationer kan 

försöka återupprätta sitt goda anseende och skapa förtroende hos konsumenterna igen efter att 

någon typ av extrem händelse inträffat och skadat organisationen. Däremot är anseendet en 

ständigt pågående process och det påverkas därför av all kommunikation som rör 

organisationen på sociala medier. Därmed väcks ett intresse hos oss att studera just detta ämne. 

Genom att undersöka olika organisationer inom livsmedelsbranschen och hur de kommunicerar 

på sociala medier kan vi hitta likheter och skillnader som resulterar i hur livsmedelsbranschen 

kommunicerar på sociala medier i syfte att konstruera sitt anseende. (Davidsson, 2016) 

 

Facebook är den kanal på sociala medier som når störst antal användare, över två miljarder. Av 

den anledningen är organisationens sätt att kommunicera på Facebook en bidragande faktor till 

konstruktionen av organisationers anseende. Många personer som har något slags intresse för 

organisationen är aktiva dagligen på Facebook och gör således denna kommunikationskanal till 

viktigare än många andra sociala nätverk. (Davidsson, 2016) Eventuella förändringar eller 

snedsteg som uppstår gällande organisationers aktiviteter på Facebook kan på så sätt ge 

konsekvenser för organisationers anseende (Wirtén, 2015). Informationsutbytet som flödar 

mellan organisation och användare på Facebook är det som blir avgörande i vår studie då vi 

endast undersöker Facebook som sociala mediekanal. 

 

Facebook är ett sätt för organisationer att dela med sig av nyheter och information till användare 

på ett personligt sätt, men även få respons tillbaka. Kanalen bidrar därmed till att 

organisationerna skapar ett gemenskapligt band till följarna vilket kan vara en bidragande faktor 

i sitt försök att konstruera anseendet. Det både stärker och bygger en relation till kunder, både 

befintliga och nya. (Östemar, 2014) Med tanke på de olika kommunikationsverktyg 

organisationer kan använda sig av på Facebook så bidrar det till att vi vill undersöka hur 

organisationer egentligen arbetar med detta. (Företagande, 2013)   

 

Facebook är en kanal på sociala medier som är väldigt aktuell i tiden. Facebook ger 

organisationer möjlighet att interagera med en större mängd användare samtidigt och mer än 

vad de andra sociala mediekanalerna är kapabla till. Av den orsaken är Facebook en givande 

kanal att avgränsa sig till för att uppnå studiens syfte. Facebook är även den kanal som 

lämpligast kan representera organisationers kommunikationsarbete på sociala medier eftersom 
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tidigare undersökningar tyder på att majoriteten av organisationer i Sverige håller till på just 

Facebook. Mer än 60 procent av svenska små och medelstora organisationer skapar sig ett konto 

på Facebook när de väljer att använda sociala medier. Det visar vilket stort hjälpande verktyg 

Facebook är. (Eniro, 2017). Andra sociala medier kanaler kommer inte kunna studeras på grund 

av tidsbrist. 

 

Även om organisationer idag befinner sig på flera kanaler än Facebook så har denna kanal valts 

med anledning av att många människor använder mediekanalen som en kommunikationskanal. 

Detta betyder att livsmedelsföretagens målgrupp håller till på kanalen och skapar en möjlighet 

för organisationerna att ha en direktkontakt med dem. Facebook är även den kanal på sociala 

medier med störst tillgång till information om kunder i form av vanor och intressen eftersom 

en ständig dialog förs mellan organisation och användare. (Wirtén, 2015) 
 

Det tillvägagångssätt som verkar fungerande för organisationer inom livsmedelsbranschen 

kommer belysas genom att studera hur de utvalda organisationerna får kännedom om sitt 

nuvarande anseende på sociala medier, hur de förmedlar innehåll och budskap på sociala medier 

men även hur användarnas eventuella åsikter och frågor på sociala medier bemöts.  
 

1.3  Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur organisationer inom livsmedelsbranschen 

resonerar avseende sin kommunikation i sociala medier när det gäller att försöka påverka sitt 

anseende.  
 

 

1.4 Forskningsfrågor 
● Hur gör organisationer inom livsmedelsbranschen för att få kännedom om vad 

användare på sociala medier har för uppfattning om organisationen?	

● Hur tänker organisationer inom livsmedelsbranschen när de förmedlar sitt innehåll och 

budskap på sociala medier?	

● Hur gör organisationer när de bemöter användares åsikter och frågor på sin 

Facebooksida?	
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1.5 Definitioner 
Användare - I denna uppsats definieras användare som de aktörer vilka har en profil och är 

aktiva på sociala medier. 
 

Gilla-markera - En funktion på Facebook som innebär att en användare klickar nedanför ett 

inlägg som ett sätt att uttrycka att innehållet är intressant utan att kommentera (Facebook, 

2017). Att gilla-markera företags Facebooksida betyder att användaren automatiskt tar del av 

information och uppdateringar från Facebooksidan i sitt flöde. 
 

Följare - Definieras som personer vilka har något sorts intresse för en organisations beteende 

eller innehåll på Facebook. (Coombs, 2015) De har valt att få automatiska uppdateringar på sitt 

flöde från en organisations profil på sociala medier. Oftast i form av att gilla-markera en sida 

eller ett inlägg. 
 

Dela - När ett socialt objekt integreras av en användare med andra användare via en kanal på 

sociala medier.  
 

Nyhetsflöde - Det flöde på Facebook där delningar, gilla-markeringar och kommentarer från 

ditt nätverk florerar dagligen. 
 

Viral - En term som förklarar snabb spridning av ett fenomen mellan individer eller på sociala 

nätverk. (NE, 2017) 
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2.  Tidigare forskning 
Här positioneras studien i förhållande till dess forskningsfält. Detta görs genom en översikt av 

tidigare forskningsarbeten på de områden studien handlar om; anseende, sociala medier och 

kommunikation. Här förklaras de tidigare studier som genomförts, vilka teoretiska perspektiv 

och metoder de använt samt visar hur denna studie anknyter och avviker från den tidigare 

forskningen.   
 

Tidigare forskning visar att anseendet är en tillgång organisationer måste vara mån om i sitt 

kommunikationsarbete. Rayner (2004) skriver i sin bok, som handlar om hantering av 

anseendets risker, att om organisationernas önskade anseende går förlorat kan det påverkas av 

negativa konsekvenser för sin framtid som organisation. Anseendet påverkar 

konkurrenskraftigheten, lokala positioneringen, intressenternas förtroende och lojalitet, 

medierelationer, legitimiteten hos operationer samt licensen att ens existera på marknaden 

(Rayner, 2004).  

 

Enligt en undersökning av EIU (Economist Intelligence Unit) ansågs riskerna med anseendet 

vara det primära hotet för organisationers affärsverksamhet och marknadsvärde. Trots att 

organisationerna vet om riskerna så fortsätter de att försumma hanteringen av strategierna, 

anseendets risker eller till och med inte använda sig av dem alls. (EIU, 2007) Denna sämre 

medvetenhet beror delvis på brister i forskningen kring hur organisationerna hanterar anseendet 

i deras specifika bransch samt vem i organisationerna som bör ta ansvar för att hantera 

anseendet.  

 

Anseendet är en ständigt pågående process och det krävs inte nödvändigtvis att en extrem 

händelse sker för att anseendet ska förändras. Tidigare studier om hur det dagliga 

kommunikationsarbetet för livsmedelsföretag sker, i syfte att påverka anseendet, saknas. I en 

Harvard Business Review från 2010 definierar författarna Robert Eccless, Scott Newquist and 

Roland Schatz andra risker kring förändringen av organisationers anseende på sociala medier. 

Risk för förändring ökar när klyftan mellan hur allmänheten ser på organisationen och dess 

faktiska verklighet växer, när konsumenternas förväntningar förändras samt när en organisation 

internt är oförmögen att reagera på förändringar i miljön på sociala medier. (Eccless et al., 2010) 

 

Enligt en Litteraturundersökning av Gautam & Sharma (2017), kopplat till anseendet i 

modebranschen på sociala medier, kommer författarna fram till att i dagens tekniskt drivna och 
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informativa värld har sociala medier blivit en del av livet för majoriteten av människor globalt. 

Därför har sociala medier blivit alternativa kommunikationsverktyg som stödjer befintliga 

relationer och aktiviteter på ett sätt som kan öka användarnas upplevelser på ett positivt sätt. 

Därmed påverkas organisationernas anseende. (Gautam & Sharma, 2017) 

 

I jämförelse med traditionell media så bidrar sociala medier med fler möjligheter när det gäller 

att få kontakt och nätverka med organisationernas konsumenter (Gros, 2012), vilket enligt 

Gautam & Sharma (2017) kan bidra till att påverka organisationernas anseende. För att förstå 

värdet av sociala medier hänvisar Nair (2011) till sociala medier som onlineverktyg där 

innehåll, åsikter, perspektiv och insikter kan delas samt i sin tur bidra till relationer och 

kontakter mellan människor och organisationer.  
 

En fältundersökning av Aula (2017) visar att sociala medier är en bidragande faktor till att 

information om en organisation är så publik som den är idag. På grund av all öppen information, 

blir det viktigt att ta hänsyn till vad som skrivs i ett tidigt stadie. Detta spelar en central roll i 

att försöka främja organisationernas önskade anseende. Med andra ord bör organisationerna ta 

hänsyn till allmänhetens förväntningar. Detta bidrar till organisationernas förmåga att påverka 

relationerna med intressenterna samt att representera deras intressen för att skapa ett 

välrenommerat företag. Företaget får på så sätt ett högre värde genom att förbättra och 

upprätthålla ett gott anseende. (Aula, 2017) 

 

I tidigare studier av konkurrensverket råder det ingen tvekan om att organisationer inom 

livsmedelsbranschen är utsatta för en extrem konkurrenskraft. För att organisationernas 

varumärke eller produkt ska stå ut i mängden och lyckas på marknaden, måste organisationerna 

skapa ett förtroende till konsumenterna. (Konkurrensverket, 2017) Enligt De Pelsmacker, 

Geuens och Van den Bergh (2007) blir det således oerhört viktigt för företag att uppfylla 

konsumenternas förväntningar. Organisationerna måste stämma överens med preferenserna hos 

kundgruppen de vill nå ut till. De Pelsmacker et al. (2007) menar att en organisation står ut i 

mängden via känslor, intryck och uppfattningar om organisationen och varumärket (De 

Pelsmacker et al., 2007).  

 

I och med ett ökat mediefokus blir livsmedelskonsumenter allt mer medvetna om varje enskild 

organisation och hur de arbetar med sitt varumärke och sin produkt. Cerne (2008) menar att 

intressenter och kunder ställer krav på organisationerna. Dessa krav handlar mycket om dagens 
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medvetenhet i produkterna som organisationerna tillverkar. Hur ser innehållsförteckningen ut? 

Är det ekologiskt? Tar företaget ansvar i miljöfrågor? Detta är frågor konsumenterna bryr sig 

om i valet av produkt (Cerne, 2008). Genom dessa studier förstår vi att anseendet är en viktig 

faktor i organisationers överlevnad på marknaden och inte minst för organisationerna i 

livsmedelsbranschen.  
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3.  Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen för studien. Vi behandlar teori om 

organisationers anseende utifrån två perspektiv, det organisatoriska anseendet och anseendet 

på sociala medier.  
 

3.1  Organisatoriskt anseende 
Organisationernas anseende är en generaliserad och kollektiv uppfattning som görs av 

allmänheten på en aggregerad nivå, där förväntningar om organisationens framtida beteende 

baseras på dess förflutna. I organisationernas kommunikationsarbete porträtteras anseendet 

främst som något, planerat, meningsfullt och strategiskt som kan påverkas och hanteras av 

organisationen självt (Svensson & Pallas, 2013).  

 

Brønn (2010) definierar hanteringen av anseendet som “den strategiska användningen av 

företagets resurser till att positivt påverka attityder, övertygelser, åsikter och handlingar hos 

flera av företagets aktörer inklusive konsumenter, anställda, investerare och media”. Svensson 

& Pallas (2013) menar att när anseendet definieras på detta sätt visar det att organisationen först 

och främst kan påverka allmänhetens uppfattning, men också att denna aktivitet syftar till alla 

som har något slags intresse för organisationen. 
 

Organisationernas anseende ses som en strategisk tillgång som kräver en noggrann hantering. 

Företagets anseende är en ständigt pågående process så länge företaget finns på marknaden. 

Man kan skydda och förbättra anseendet genom goda relationer till intressenter och genom 

effektiv kommunikation. Därför är det viktigt att alla inblandade i organisationen förstår sin 

roll när det gäller att säkerställa organisationens värde på marknaden samt att samarbetet med 

organisationens intressenter ses som trovärdigt och pålitligt. (de Carvalho, 2004) 

 

Enligt Svensson & Pallas (2013) finns det ett annat sätt att definiera ett organisatoriskt 

anseende. I denna definition besvaras frågan om hur allmänheten uppfattar en organisation. 

Enligt L’Etange (2006) bildas organisationernas anseende utanför deras verksamhet av 

allmänhetens uppfattningar om subjektiva intryck. Därmed bildas en representation av 

organisationen. Anseende bedöms oftast via rankingar. Med andra ord är det en objektifierad 

och rationaliserad mätning. Således baseras anseendet på erfarenheter av en organisation. 

Anseendet är alltså något som består av allmänhetens tolkningar om organisationernas historia, 

deras prestationer och den potentiella framtiden (Christensen et. al., 2008).  
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För att svara på hur organisationerna inom livsmedelsbranschen försöker påverka sitt anseende 

via kommunikation på sociala medier behöver vi ta reda på hur processen ser ut i relation till 

planering av aktiviteter på sociala medier. Teorin om organisatoriskt anseende indikerar att det 

finns en länk mellan organisationernas anseende och deras strategiska kommunikation som 

bildar en representation av organisationerna. Forskningen visar att organisationernas anseende 

är en viktig strategisk tillgång som har inverkan på organisationernas långsiktiga överlevnad. 

Även hur de tar reda på allmänhetens uppfattning om varumärket på kanalen eftersom det görs 

subjektivt av konsumenter via sociala medier kommer att studeras. Detta kommer i sin tur 

hjälpa oss genom studien då vi ska ta reda på hur processen går till när livsmedelsföretagen 

arbetar med konstruktionen av sitt anseende.  Anseendet bör hanteras som en central roll i 

kommunikationsarbetet menar Aula (2017).  Detta är relevant att testa då organisationerna i vår 

studie konkret arbetar med kunders attityder enligt Brønns (2010) teori.  
 

3.2  Anseende på sociala medier 
“Corporate reputation” definieras som en kognitiv representation av organisationernas 

handlingar och resultat som sedan konkretiseras i förmågan att leverera resultat till sina 

intressenter (Fombrun, Gardberg, & Barnett, 2000).  

 

Dijkman, Kerkhof, Buyukcan-Tetik & Beukeboom (2015) anser att organisationernas anseende 

har stor betydelse i dagens komplexa och konkurrenskraftiga samhälle. Anseende är i sin tur en 

konstruktion av olika attityder bland människor (Dijkman et al., 2015). Dijkman et al. (2015) 

nämner att medierna spelar stor roll i utformningen av organisationernas anseende. Detta på 

grund av sättet medierna syns för allmänheten samt publiciteten om organisationerna från 

användare eller följare. Exempelvis kan ett omdöme eller en framgång om organisationerna 

göra så att deras anseende påverkas. (Dijkman et al., 2015) 

 

Studier av Dijkman et al. (2015)., Kim & Ko, (2012)., Naylor, Lamberton, & West (2012) och 

Turri, Smith, & Kemp (2013) visar även att sociala medier innefattar en relation mellan 

medieexponering av information om organisationerna och deras anseende. Exponering av 

medieinnehåll verkar således påverka organisationernas anseende. Framväxten av sociala 

medier har dock förändrat medielandskapets natur.  (Dijkman et al., 2015) 
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Den snabba spridningen av sociala medier har skapat ett verktyg för allmänheten att utsätta 

organisationer för effektivare och mer noggrann granskning. Detta betyder att användarnas 

engagemang är extra viktigt för organisationerna i deras försök att utforma anseendet. 

Engagemang på sociala medier är en kombination av tre olika aspekter; (1) kognitiv aspekt, 

intresset i företagets aktiviteter (2) deltagande aspekt, intresset i att delta i aktiviteter, (3) 

emotionella aspekter, en positiv känsla om företagets aktiviteter.  (Dijkman et al., 2015) 

 

Engagemanget uppstår när användaren har en positiv attityd till organisationen. För att detta 

skall ske kan organisationerna ta hjälp av Dijkmans et al. (2015) tre olika aspekter i 

kommunikationsarbetet på sociala medier.  Dijkmans et al. (2015) teori säger att engagemang 

på sociala medier är starkt relaterat till organisationernas anseende hos befintliga kunder, men 

även för kunder som ännu inte intresserat sig för organisationen. Detta är på grund av att 

innehållet på sociala medier är öppet för allmänheten att ta del av.  (Dijkman et al., 2015)  

Att försöka påverka anseendet på sociala medier inkluderar att organisationerna interagerar 

med människor, skapar delningsbart innehåll, tillser intressenters åsikter, tar tillvara på dialoger 

med intressenter, övervakar negativt innehåll om organisationerna på nätet samt följer upp olika 

idéer som delas via sociala medier. Konsekvenser som uppstår av att organisationerna fokuserar 

på konsumenters engagemang är att konsumenternas förtroende, känsla och lojalitet till 

varumärket förbättras. (Dijkman et al., 2015) 

 

Antalet följare organisationerna har på sociala medier kan påverka deras anseende. 

Anledningen är att följarna tar del av information från organisationerna kontinuerligt på deras 

flöde men också att andra personer kan få en bild  av att organisationerna är intressanta. Detta 

då många följare betyder att många intresserar sig av den information som finns på 

organisationernas sidor på sociala medier. (Dijkman et al., 2015) 

 

För att få fler följare på sociala medier måste man vara övertygande. Det är man genom att 

erbjuda innehåll som är relevant i den meningen att det ger användbar information, är 

underhållande, löser olika typer av problem, erbjuder kundservice eller engagerar konsumenter 

genom ett attraktivt innehåll och konversationer. (Dijkman et al., 2015) 

 
Anseende som konstrueras på sociala medier är människors personliga uppfattning som skapas 

av organisationernas olika aktiviteter på de olika kanalerna som finns. Av denna anledning bör 
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varje individs relation till organisationerna skräddarsys samt värnas om. Sociala medier är 

betydande i konstruktionen av anseendet i och med aktiviteten som blir synlig för användarna 

som både kan vara positiv och negativ. (Dijkman et al., 2015) 

 

Anseende på sociala medier som teoretiskt ramverk kommer göra att vi kan förstå hur 

organisationer inom livsmedelsbranschen arbetar med sin kommunikation för att påverka 

användares attityder, ifall sättet organisationer tänker kring förmedlandet av budskap och 

innehåll stämmer överens med teorins synpunkter samt ifall organisationer tar hänsyn till 

människors personliga uppfattningar. Ett annat ramverk som kommer att användas under 

studiens gång är Dijkmans et. al. (2015) teori om betydelsen av att utföra handlingar som 

uppmanar användare på sociala medier till att engagera sig i organisationen för att i sin tur 

medföra fördelar för organisationens anseende. På så sätt kommer denna studie även fokusera 

på hur organisationer inom livsmedelsbranschen hanterar och går tillväga för att skapa 

engagemang hos sina kunder på Facebooksidan. Teorin om användarnas engagemang samt de 

tre aspekterna kognitiv, deltagande och emotionellt kommer därför ha en viktig betydelse i 

denna studie där vi som författare kommer att försöka hitta information i intervjumaterialet som 

tycks passa in i de tre aspekterna. 
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4.  Metod och material 
I följande kapitel presenteras metodvalet som gjorts för att genomföra studien samt 

genomförandet av metod och material. Kvalitativa intervjuer har använts i ljuset av teorin i 

syfte om att kunna förstå hur organisationerna försöker konstruera sitt anseende på sociala 

medier. Slutligen presenterar vi även metodologiska reflektioner. 
 

4.1  Metodval 
Denna empiriska undersökning går under en kvalitativ ansats samt är av fallstudiedesign. När 

en studie är av fallstudiedesign så innebär det att studien avser att undersöka en speciell 

företeelse, förslagsvis en social grupp, en händelse, en organisation eller ett visst fenomen. 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud, 2017) I denna studie avser vi att 

undersöka hur specifikt organisationer i livsmedelsbranschen försöker påverka sitt anseende 

via kommunikation på sociala medier. Fördelen med en fallstudie är att den genererar 

kontextuell, levande och konkret kunskap om begränsade idéer och tillämpningar. Därmed blir 

materialet i denna studie nyanserat i sin beskrivning. (Esaiasson et al,  2017)	

 

Under forskningsprocessen utgår vi från studiens teorier som beskrivits i föregående kapitel 

samt att den verklighet som finns kan uppfattas på många olika sätt av olika personer. Därmed 

finns det inte riktigt en absolut och objektiv sanning i hur de intervjuade organisationerna kan 

påverka sitt anseende. För att besvara forskningsfrågorna har vi därför valt kvalitativa intervjuer 

som grund för vår studie där representanter med sina egna erfarenheter får besvara de frågor 

som ställs. Metoden har valts då flera personers åsikter om ett samhällsfenomen kan studeras 

under kort tid. (Ahrne & Svensson, 2015) 

 

Den sekundärdata som vi samlat in i form av artiklar och hemsidor kring ämnet har hjälpt till 

att utforma frågorna som ställs i intervjuerna. Sekundärdatan har endast varit i förberedande 

syfte inför intervjuerna, detta för att få en bättre förståelse kring organisationers anseende och 

kommunikationsarbete på sociala medier. Det teoretiska ramverket har bidragit till den riktning 

dialogen med respondenten leder mot (Ekström & Larsson, 2010).   

 

Upplägget av intervjun är semistrukturerad vilket innebär att vi som intervjuare kunde inflika 

och utveckla intervjufrågorna under tidens gång (Ekström & Larsson, 2010). Semistrukturerade 

intervjuer används för att få en förståelse för den specifika organisationens användning av 
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Facebook som kommunikationskanal då detta innan intervjun är okänt. Upplägget med 

semistrukturerade intervjuer ger oss således möjlighet till en tydlig bild om hur organisationen 

försöker påverka sitt anseende på Facebook då en viss teoretisk kunskap kring hur kanalen bör 

användas finns tillgänglig. 
 

4.2 Intervjuer 
Intervjuer som metod används för att diskutera och samtala avseende information om 

organisationernas kommunikationsarbete då respondenterna besvarar de förberedda frågorna 

som ställs under intervjuns gång. Det informationsunderlag som denna studie behöver kan 

därför inte erhållas från sekundärdata då nödvändig information från ett organisatoriskt 

perspektiv behövs för att uppfylla studiens syfte. Den allmänna kunskap vi erhållit genom 

sekundärdata gav dock en introduktion till förståelse kring ämnet vilket gjorde att 

intervjufrågorna utformades på ett naturligt sätt (se bilaga 1 och 2).  

 

Vi har förberett intervjufrågor innan intervjun för att maximera chansen att samla in viktigt 

material och samtidigt minimera risken att tappa tråden under intervjusamtalet. De 

intervjufrågor som tagits fram är baserade på studiens forskningsfrågor tillsammans med de 

teoretiska ramverket. Däremot har frågorna omformulerats, förändrats, utvecklats eller 

reducerats under intervjuns gång för att erhålla så relevant och nyttig information som möjligt 

från varje separat intervjutillfälle (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Inledningsvis blev organisationerna kontaktade via mail där personen som besvarat mailet 

kunnat vidarebefordra oss till de, enligt dem, mest representabla medarbetarna för studiens 

ämne. Innan mötet har intervjufrågorna bifogats via mail till respondenterna för att ge dem 

chans att förbereda sig inför intervjun. Samtliga fem intervjuer har varit personliga med en 

standardiserad manual. Detta är förutbestämda frågor som ska uppmana till öppna svar. Endast 

samtalsintervjuer har utförts, det vill säga att vi personligen har besökt personen, i detta fall på 

respektive kontor tillhörande de organisationerna vi har intervjuat. Respondenterna är av olika 

karaktär vilket skapar olika interaktioner mellan oss som intervjuare och de som intervjuas. 

Varje intervjutillfälle utformade på så sätt egna diskurser. (Ekström & Larsson, 2010) 
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4.3 Val av organisation  
För att besvara studiens syfte har vi undersökt hur organisationer i svenska livsmedelsbranschen 

kan försöka påverka sitt anseende via sin kommunikation på Facebook. Livsmedelsbranschen 

valdes på grund av, som skrivet i inledningen, att det är en av de branscher med höga krav på 

sina produkter från allmänheten. Organisationer i livsmedelsbranschen har även höga krav på 

den information organisationen levererar samt förväntningar på den kommunikationen som 

förmedlas till deras intressenter med tanke på att de lätt utsätts för kritik av konsumenter 

(Staunstrup, 2017). 

 

Allmänhetens bild av organisationer skapas till stor utsträckning via medier (Wallin, 2010). 

Denna studie avser att undersöka det sociala mediet Facebook. De utvalda organisationerna 

som intervjuas har ännu inte varit med om att anseendet hastigt förändras som i Findus-fallet. 

De riskerar däremot ändå att utsättas för kritik av allmänheten, som alla andra organisationer, 

och behöver på så sätt arbeta med kommunikationen i syfte att minimera risken om ett, enligt 

organisationen, oönskat anseende  (Prosocyal AB, 2011). Anseende är en ständigt pågående 

process och påverkas av organisationens dagliga kommunikation på sociala medier. Av den 

anledningen kommer det tillvägagångssätt som organisationerna använder sig av att lyftas fram 

och vara relevant för denna studie.  
 

Till en början undersöktes vilka organisationer inom livsmedelsbranschen som hade en 

Facebooksida för att sedan välja ut fyra organisationer utifrån den informationen. Urvalen har 

genomförts via kriterieurval, vilket är ett icke-sannolikhetsurval då urvalet ej skett 

slumpmässigt (Bryman, 2002). Kriterierna är följande:  

 

● Verka inom livsmedelsbranschen eller jobba med kommunikation åt organisationer i 

livsmedelsbranschen	

● Ha en Facebooksida	

● Vara aktiva (publicera minst ett inlägg i veckan) på Facebook 	

● Ha följare på sin Facebooksida 	

● Tillgång till mailadress 	

● Befinna sig i Uppsala- och Stockholmsområdet då vi ej har resurser till att åka någon 

annanstans i Sverige 	
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För att få ytterligare perspektiv på samhällsfenomenet studien undersöker valde vi att intervjua 

en kommunikationsbyrå som jobbar med kommunikation åt andra organisationer. 

Kommunikationsbyrån bidrar med relevant material då de kommunicerar åt flertal olika 

organisationer i livsmedelsbranschen. Därför har de kännedom om ämnet som studeras. Byrån 

kommer på så sätt kunna vara en del av representanterna för livsmedelsbranschens försök att 

påverka sitt anseende.  
 

Samtliga organisationer i denna studie har konfidentialitet. Konfidentialitet handlar om att man 

gett ett löfte till företagen om att de ej beskrivs på så sätt att de bli identifierbara (Bell & Nilsson, 

2006). En konfidentialitet i denna studie valdes på grund av att två av företagen bad om att få 

vara anonyma innan de intervjuades. Därav valde vi att alla företag skulle vara det. Ämnet som 

studien undersöker är inte kontroversiellt i sig, dock avslöjas information om hur 

organisationerna arbetar och vad deras konsumenter säger angående produkterna/varumärket 

vilket kan komma att påverka företaget om det blir identifierbara.  

 

Anledningen till att företagen är anonyma är att ämnet är känsligt just när det kommer till 

livsmedelsbranschen. Även om ämnet inte är kontroversiellt så är organisationerna oroliga för 

att svaren från respondenterna skall missuppfattas eller missbrukas när personer utanför 

organisationen, i detta fall vi som intervjuare och alla som läser denna uppsats, tar del av 

informationen. På grund av konfidentialiteten så avslöjas inga detaljer som kan komma att göra 

det uppenbart vilka företag det handlar om.  

 

Företagen kommer inte beskrivas på så sätt att de blir identifierbara och därför är namnen på 

företagen fiktiva. Vi kommer inte heller beskriva exakt vilka produkter företagen arbetar med. 

En tydligare beskrivning av livsmedelsbranschen och kommunikationsbyrå hade skadat 

konfidentialiteten. Kommunikationsbyrån är således bara ett företag bland alla de 

kommunikationsbyråer som finns som hanterar kommunikation åt livsmedelsföretag och 

företagen i livsmedelsbranschen är således bara några av alla i hela Sverige.  

 

Presentation av företag: 

Organisation A - Företaget är baserat i Stockholm och inriktar sig på produktion och 

produktutveckling av konfektyrvaror. 
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Organisation B - En kommunikationsbyrå baserad i centrala Stockholm. Byrån hjälper 

organisationer inom bland annat livsmedelsbranschen där de är ansvariga för hanteringen av 

organisationernas kommunikation på medier.  
 

Organisation C - Företaget är verksamt inom snacks-branschen och har kontor runt om i 

Sverige. 
 

Organisation D - Arbetar inom kött- och charkbranschen och har flera hundra anställda och har 

kontor runt om i Sverige. 

 

4.4  Val av respondenter 
Vi har genomfört totalt fem intervjuer. Alla respondenter intervjuades en gång. De som 

intervjuades var marknadschefen på Organisation A, ansvarig för digital marknadsföring på 

Organisation B, PR-konsulten på Organisation B, försäljnings- och marknadsansvarig på 

Organisation C samt innehållsansvarig på Organisation D. Dessa respondenter har valts ut från 

företaget för att de har hand om kommunikationen på sociala medier. Därav har de också bäst 

inblick i kommunikationen på företagets Facebooksida.  
 

De fem personer som intervjuades har alla kunskap om företagets kommunikation på företagets 

Facebooksida. Att valet föll på just dem var att de, enligt de kontaktade personerna på företaget, 

har bäst koll på företagets kommunikationsarbete på Facebook. Ibland kom vi i direkt kontakt 

med den ansvarige, om vi nått ut till fel person på företaget blev vi vidarekopplade till den som 

ansågs var den rätte. Intervjusvaren kan ge ett tvetydigt resultat. Detta eftersom respondenten 

kan ha blivit ombedd att inte utge viss information. 
 

4.5 Analysmodell 
För att kunna analysera det insamlade materialet har vi gjort en tematisk analys. Först har vi 

urskiljt tre huvudteman utifrån studiens forskningsfrågor. Detta gjordes då det bidrog med en 

tydlighet till hur materialet hänger ihop med studien och dess forskningsfrågor. Utifrån 

intervjumaterialet har vi även tagit fram underteman som vi har kunnat urskilja i intervjuerna, 

med stöd av de teoretiska perspektiv om anseende, som ligger till grund för vår studie.  
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4.6  Etik 
Vi förhåller oss delvis till vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande de etiska 

aspekterna. Samhället vi lever i är beroende av forskning som för det framåt och därför ställs 

det krav att forskningen måste hålla en hög kvalitet och studien inriktar sig på väsentliga frågor 

(Vetenskapsrådet, 2002).	Denna studie förhåller sig till den forskningsetik som finns i detta 

forskningsprojekt och etiken har ständigt varit i åtanke under studiens gång. Relationen mellan 

vi som intervjuare och deltagarna i intervjuerna är avgörande för det material som samlats in 

(Ahrne & Göransson, 2015) 

 

Vi väljer att anonymisera personerna så att informationen i studien inte skadar någon på något 

sätt. Detta innebär att alla uppgifter om enskilda individer, som anskaffats i forskningssyfte, 

måste bevaras och redovisas på ett sådant sätt att den enskilda individen inte kan identifieras av 

utomstående. Således benämnas endast vilken roll respondenterna har på företaget för att ge 

läsaren en uppfattning om att det finns en speciell bakgrund och erfarenhet hos respondenterna 

som formar deras olika svar. Vi följer även principen om informerat samtycke vilket betyder 

att de personerna som studeras blir informerade om vad studien innebär och utifrån den 

informationen får de själva bestämma huruvida de vill medverka i studien eller ej (Ahrne & 

Svensson, 2015). Det är även mycket möjligt att det finns en kommunikationspolicy de valda 

respondenterna måste följa vid intervjuer samt en agenda hur respondenterna får företaget att 

framstå. Vi är alltså medvetna om etiska problem som kan uppstå under studiens gång. 

  

4.7  Metoddiskussion 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är mått för att bedöma metodkvaliteten i 

undersökningen (Östbye, Helland, Larsen, & Knapskog, 2003). Generaliserbarheten avgör om 
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studien är allmängiltig. Vi utför fem intervjuer som sträcker sig över fyra organisationer vilket 

gör att generaliserbarheten blir begränsad. Detta är dock något som inte påverkar studien 

negativt då kvalitativa studier snarare handlar om att skapa ökad förståelse i den kontext studien 

berör (Östbye et al., 2003). Genom inspelning av varje intervju och noggrann transkribering 

ökar studiens reliabilitet (Östbye et al., 2003).  

 

Företag är måna om att prata gott om sig själva och på så sätt undviker de gärna negativa 

omständigheter. De kan även undvika att nämna meningsfull fakta om de inte får besvara 

frågorna till fullo eller om de har en kritisk inställning till kommunikation på sociala medier. 

Dessa delar kan vara faktorer som påverkar intervjusituationen och bidra till ett eventuellt 

snedvridet resultat. Det blir med andra ord en tvetydighet (Ekström & Larsson, 2010). En hög 

reliabilitet kan på så sätt ifrågasättas i intervjumaterialet. Reliabiliteten innebär att två likadana 

undersökningar ger samma resultat, vilket nästintill är omöjligt i kvalitativa metoder. Detta 

beror på att intervjuer som metod förändras hela tiden beroende på interaktion, tidpunkt, miljö 

och individer. (Hjelm, Lindgren & Nilsson, 2014) 

 

Samtliga intervjuer spelades in via röstmemot i en smartphone. Validiteten ökar via inspelning 

av samtalsintervjuer. Detta då man som intervjuare kan studera varje ord som sägs under 

intervjun och på så sätt inte riskera att gå miste om information som ges under samtalet (Östbye 

et al., 2003). Citaten från intervjuerna som angetts i resultat och analys (se kapitel 5) kommer 

vara så ordagrant återgivna som möjligt. De utvalda citaten som anges anses ge läsaren mer 

tillförlitlighet till informationen och den empiriska framställningen som görs i studien (Östbye 

et al., 2003). Varken inspelningar eller transkriberingar av intervjuerna kommer finnas med då 

det kan bidra till att resultatets validitet minskas (ibid.). 
 

När man väljer att spela in intervjuerna är det viktigt att förhålla sig till konsekvenserna som 

inspelningen medför. Som forskare förhåller vi oss till det, inom kvalitativ forskning, som 

kallas ekologisk validitet. Ekologisk validitet syftar på den kontroll/makt vi har som forskare 

eller den som inspelningsapparaten har över respondentens förmåga att svara ärligt på frågorna 

som ställs under samtalet (Östbye et al., 2003).  

 

Hur kan vi som forskare påverkat respondenten under intervjun? För att ta itu med frågan om 

ekologisk validitet har respondenten alltid fått frågan om hen är bekväm med att samtalet spelas 

in. De har även fått erbjudandet om att ta del av uppsatsen när den är färdig. Respondenterna 
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som medverkat i denna studie har så pass betydande roll i företaget för 

arbetet/kommunikationen på Facebook att de har mandat att tala för hela organisationen inom 

det område denna studie undersöker.    

 

Som intervjuare gäller det att försöka hålla sig så neutral som möjligt i bemötandet gentemot 

respondenten även fast båda parter är medvetna om att intervjuare ofta intar ledarrollen i denna 

typ av interaktion. Forskarrollen är på så sätt viktig och skall uppmana respondenten till att vara 

så frispråkig som möjligt vilket också var vår avsikt. Däremot kan vi som intervjuare omedvetet 

ha påverkat informationsutbytet genom att respondenten uppfattar frågorna som stödjande för 

våra egna ståndpunkter, fördomar eller intentioner och på så sätt besvara frågorna utefter den 

vetskapen.  
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras det material som samlats in under intervjuerna. Kapitlet är uppdelat 

i tre huvudteman som utgår ifrån studiens forskningsfrågor; kännedom om nuvarande 

anseende, förmedla innehåll och budskap samt bemötande av kommentarer och åsikter. Utifrån 

intervjumaterialet har vi tagit fram fem stycken underteman; mediebevakning, engagemang, 

trovärdighet, transparens och respons. Materialet har sedan analyserats utifrån studiens 

teoretiska ramverk. 

 

Inledningsvis presenteras de anledningarna som, enligt respondenterna, anses göra 

livsmedelsbranschen till en bransch som lättare utsätts för kritik av konsumenter i jämförelse 

med många andra branscher. Detta gör vi för att notera den information som säger att 

organisationer inom livsmedelsbranschen är mer utsatta än andra branscher när det gäller 

försöket att konstruera sitt anseende. Påverkande faktorer förklaras i praktiska exempel. Både 

försäljnings- och marknadsansvarig på Organisation C och marknadschefen på Organisation 

A menar att livsmedelsföretag troligtvis löper större risk att utsättas för negativt anseende än 

andra branscher. Det finns tre anledningar till detta menar respondenten: Livsmedel berör alla 

och engagerar mer än någon annan bransch, distribution av livsmedel är mer komplex än för 

andra branscher i och med parametrar som bland annat kyl, frys och bäst-före-datum vilket 

leder till hög reklamationsfrekvens och missuppfattning om livsmedel är stor och många 

felaktigheter florerar på Internet vilket innebär att man som livsmedelsproducent ofta 

ifrågasätts. Detta stämmer överens med det Cerne (2008) säger om att just livsmedelsbranschen 

är utsatt på grund av förväntningar och krav från dess konsumenter. Författaren menar även att 

konsumenterna efterfrågar ekologiska produkter, ordentliga innehållsförteckningar och ansvar 

i miljöfrågor vilket kan sätta just organisationer inom livsmedelsbranschens anseende på spel 

ifall de inte är noga med att ta ansvar för dessa aspekter. 

 

5.1 Kännedom om organisationens anseende 
Studiens första huvudtemat som vi ämnar studera handlar om hur organisationerna arbetar för 

att ta reda på vilket deras nuvarande anseende är. I intervjuerna har vi kunnat urskilja 

mediebevakning som ett undertema till detta huvudtema. 
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5.1.1 Mediebevakning 
Det insamlade materialet tyder vi som att det finns ett samband till mediebevakning i försöket 

att konstruera sitt anseende. Detta för att kunna bidra till förändring samt reducera missnöje.	

För att komma igång med att konstruera sitt anseende berättar respondenten på Organisation A 

att de gör en mediebevakning som bidrar till en förståelse av vad användare på sociala medier 

har för uppfattning av organisationen samt vilka förväntningar som finns på företaget. 

Respondenten menar även att aktiviteter relaterade till organisationen, såsom ord kopplade till 

organisationen eller hur konkurrenter anpassar sig till olika aktiviteter, kan erhållas via 

mediebevakning.  

 

Spridning av konsumenters negativa åsikter om företaget kan spridas himla snabbt på sociala medier. 
Hur man hanterar detta ser olika ut från fall till fall men man måste hela tiden anpassa sig efter vad 

som hänt vilket man gör genom ständig mediebevakning. [---] Det är jätteviktigt med mediebevakning. 
Vissa företag måste ha full koll på vad som skrivs,  företag är olika känsliga. (Marknadschefen 

Organisation A) 
 

Utifrån respondenternas svar är mediebevakningen olika beroende på organisation. Viktigast är 

inte hur man gör det utan snarare att man gör det enligt samtliga respondenter. Utifrån det 

insamlade material tyder vi att det vanligaste att titta på i en bevakning på Facebook är hur 

många som har uppmärksammat något men också hur mycket något delas, gillas och 

kommenteras. För att veta människors uppfattning om företaget kan företaget även 

omvärldsbevaka vilket respondenten beskriver i nedanstående citat. 

 

Vi rör oss mycket i butiker för att höra människors uppfattning om organisationen eller dess 

produkter, annars tittar vi på undersökningar som gjorts hos andra företag med liknande produkter.. 

 (Innehållsansvarig på Organisation D) 

 

Dijkman et al. (2015) säger att mängden följare på företagets profil påverkar anseendet samt att 

det är viktigt att ha koll på när man bevakar sina olika kanaler. PR-konsulten på Organistaion 

B menar att förutom att titta på mängden följare tittar man även på om det som kommuniceras 

angående företaget är positivt eller negativt. Vad tycker allmänheten om varumärket/företaget? 

Vad är uppfattningen om produkten? Finns det några speciella ord som är härledda till 

företaget? Ta tempen på konsumenterna. Genom den datainsamling vi erhållit från 

respondenterna om mediebevakning kan vi tydligt se att de intervjuade organisationerna 

faktiskt anser att mediebevakning är viktig till viss del och att de har rutiner för hur man gör 
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det. Innehållsansvarig på Organisation D menar att just användarnas uppfattning av företaget 

på sociala medier ändras konstant vilket även konstateras i Dijkman et. al. (2015) studie.  
 

Resultatet från intervjuerna visar att mediebevakning är ett sätt att komma igång med att 

konstruera sitt anseende, detta eftersom man har undersökt alla de attityder som finns gentemot 

företaget. Detta tror vi bidrar med att man enklare kan utforma och planera hur man ska 

kommunicera för att i sin tur påverka anseendet via sin kommunikation. Inget i teorierna talar 

om hur ofta man måste kolla sitt anseende, men med tanke på att de Carvalho (20014) belyser 

anseendets konstruktion som en ständig process bör det göras varje vecka. Vi förstår genom 

den insamlade datan att organisationerna utför mediebevakning olika ofta beroende på vilken 

organisation som intervjuades. Vi tyder det även som att organisationer på sociala medier bör 

göra en mediebevakning ofta för att förstå dess anseende på sociala medier, dock menar 

försäljning- och marknadschefen på Organisation C att vissa organisationer är mer känsliga än 

andra och påverkas extra mycket av skriverier på sociala medier.  

 

Utifrån resultatet tyder vi även att de intervjuade företagen är beroende av olika typer av 

uppföljningar av den information man får från mediebevakningen. Detta beror mycket på vilket 

företag det gäller. Innehållsansvarig på Organisation D berättar ett tips om konsumentpaneler.  
 

Vi har börjat med en konsumentpanel för just vårt företag på Facebook, där användare får möjlighet 

att direkt säga vad de tycker och tänker om produkten. På så sätt blir det enkelt att följa upp vad som 

skrivs ofta och mindre sällan som är riktat just till oss. (Innehållsansvarig på Organisation D) 

 

Christensen et al. (2008) skriver att det gäller att ha koll på hur de subjektiva intrycken bildas 

på sociala medier av allmänheten, då det är där en representation av företaget görs vilket 

resulterar i anseendet som organisationen tar reda på. Det kan göras via verktyg på Facebook 

eller de kommentarer som flödar på Facebooksidan menar digitala marknadsföraren på 

Organisation B. Att som organisation vara mån om sitt anseende, vilket man blir genom en 

mediabevakning, är således jätteviktigt då det är en strategisk tillgång som påverkar företaget 

(Christensen et al. 2008). Genom bevakningen förstår vi att organisationerna kan förändra 

sådant som bör justeras och även minska risken att hamna i en kris som hotar företagets 

överlevnad på marknaden.  
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Samtliga respondenter menar att mediebevakning gör att organisationer inom 

livsmedelsbranschen kan upptäcka felaktigheter om produkten eller åsikter som har att göra 

med smak, design, innehållsämnen och andra väsentliga egenskaper organisationens produkt 

har. Vi ser även att mediebevakning kan bidra till att undersöka användarnas grad av intresse 

genom Dijkman et al. (2015) tre engagemangsaspekter. Genom att ta reda på nivån av 

aspekterna kan organisationerna förbättra, samt få reda på vilken typ av kommunikation som 

ska förmedlas på Facebook för att skapa engagemang. Detta kommer i sin tur påverka 

organisationernas anseende. Dessa aspekter kommer vi gå djupare in på i nästkommande del 

av resultat- och analyskapitlet. 

 

5.2 Förmedla innehåll och budskap 
Det andra huvudtemat i analysmodellen är hur organisationerna förmedlar innehåll och budskap 

på sociala medier. Tre underteman kan urskiljas i intervjuerna; engagemang, trovärdighet och 

transparens. 

 
5.2.1 Engagemang 
Området engagemang har samtliga respondenter självmant tagit upp under intervjuerna. De 

menar att engagemang är en av anledningarna till att Facebook och sociala medier som 

kommunikationskanal bidrar till att påverka konstruktionen av organisationens anseende. 	

Försäljning- och marknadschefen menar att sociala medier används generellt som en 

kommunikationskanal där organisationerna har möjlighet att kommunicera med sina kunder på 

ett personligt sätt. Samtliga respondenter påpekar även att anseendet påverkas genom att 

organisationerna är aktiva och skapar engagemang hos kunderna på sociala medier. Detta 

resultat stämmer överens med Brønns (2010) teori om att påverka intressenters attityder för att 

skapa ett önskat anseende, vilket Organisation A och B framhåller att man kan göra via en 

personlig upplevelse för kunden.  

 

Denna personliga upplevelsen skapas av att varje individ känner sig sedda av organisationen vilket de 

även menar är avgörande för framtida kunders uppfattning av organisationen (Marknadschefen 

Organisation A) 

 

Kunderna förväntar sig att man inte är formell, sociala medier är personligt och ska därför anpassas 

efter personen du kommunicerar med, utsatta regler för kommunikationen bör därför finnas hos 

organisationen (Digital marknadsförare på Organisation B) 
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Studiens resultat om den personliga kontakten och engagemanget, reflekterar Gros (2012) i 

hans jämförelse av sociala medier och traditionella medier. Han menar att sociala medier bidrar 

med fler möjligheter, bland annat genom att få kontakt och nätverka med konsumenterna på ett 

annorlunda och mer personligt sätt (Gros, 2012). Därmed förstår vi, i kombination till 

respondenternas svar om engagemang, att sociala medier har en viktig roll i konstruerandet av 

anseendet. Även Gautam & Sharma (2017) studie visar att sociala medier är en viktig plats för 

organisationer att hålla till på. 

 

Engagemang skapas främst av rörligt innehåll som organisationen publicerar på Facebooksidan 

eller annonser som kommer upp i användares nyhetsflöde menar respondenterna på 

Organisation B och C.  

 

Engagemanget skapar spridning, exempelvis genom att inlägg som publicerats på organisationens 

Facebooksida delas på kanalen eller att personer muntligt sprider det till sin bekantskapskrets  

(Digital marknadsförare på Organisation B).  

 

Engagemanget har blivit svårare att skapa då Facebook tar mer betalt för de olika verktyg som 

vanligtvis hjälper till att skapa innehåll och kommunikation med konsumenter. Nuförtiden är den 

organiska spridningen, alltså att spridningen av information sker av sig självt utan resurser, nästintill 

omöjlig att få på Facebook i och med att kanalen förändrats. (Försäljnings- och marknadsansvarig 

Organisation C) 

 

Respondenten på Organisation C menar att det blir allt dyrare att sticka ut och skapa 

engagemang som företag vilket även innehållsansvarig på Organisation D håller med om. Här 

menar respondenten att det är bättre i jämförelse med traditionella medier.  
 

Även om Facebook tar betalt och vill tjäna pengar så är det ändå en billig plattform att kommunicera 

på om man jämför med traditionell media som kräver en väldigt mycket större peng och når i princip 

samma målgrupp. (Innehållsansvarig på Organisation D) 

 

När vi analyserar engagemang kan vi se flera olika aspekter av engagemanget. Även om 

engagemang kan komma självmant från användarna, så gäller det för organisationerna att 

kommunicera på ett sätt som uppmuntrar användarna till engagemang för att sticka ut bland 

konkurrenter. Dijkman et al. (2015) hävdar att tre engagemangsaspekter hos intressenterna i 
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organisationen är betydande för anseendets konstruktion. När det gäller organisationernas 

förmedlande av innehåll och budskap ser vi ett samband till teorins två första aspekter;  kognitiv 

aspekt, intresset i företagets aktiviteter och den deltagande aspekt, intresset i att delta i 

aktiviteter. 

 

Sociala medier ger fler möjligheter för organisationer att ha en bättre dialog med sina kunder 

(Innehållsansvarig på Organisation D) 

 

Respondenten på Organisation D menar även att där kan de följa trender och dela med sig av 

dessa till nuvarande och blivande kunder. Detta passar in i den kognitiva aspekten där intresse 

för företagets aktiviteter (Dijkman et. al., 2015) skapas genom att användarna gilla-markerar 

organisationernas Facebooksida.  

 

Studiens resultat visar att Facebook som kanal för kommunikation främst används som 

komplement för organisationers traditionella kundservice-arbete. 

 

 Ett aktiv kundservicearbete kan bidra till att användarnas intresse i företagets aktiviteter 

ökar (Försäljning- och Marknadsansvarig på Organisation C)  

 

Vidare menar försäljning- och Marknadsansvarig på Organisation C menar att de verktyg som 

kommit att användas mer i kundsupport-syfte är chattfunktionen där användare och företag kan 

diskutera olika frågor, samt delningsfunktionen. I sin tur förklarar respondenten att med 

delningsfunktionen menas den möjlighet som mottagaren har att sprida vidare ett inlägg från 

organisationens Facebooksida till sitt egna nätverk. Vi förstår att detta verktyg är en av de 

största riskerna ifall negativa åsikter sprider sig men även att det är en möjlighet då det kan leda 

till förändring av organisationens anseende eftersom användarna blir mer insatta i företagets 

verksamhet.  

 

Just livsmedelsbranschen utsätts för störst risk för dåligt anseende ifall något i produktionen anses 

vara en miljöbov eller att något material tillkommit i produkterna av misstag (Marknadschefen på 

Organisation A) 

 

Återigen hittar vi ett argument som talar för att Cernes teori (2008), om att livsmedelsbranschen 

är en utsatt bransch på grund av vad som förväntas och krav från dess konsumenter. 
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Är det någon som agerar i otro och vill förstöra kan det skapa negativt anseende, men det är en risk 

man tar när man är på sociala medier (Försäljning- och Marknadsansvarig på Organisation C) 

 

Riskerna som framhålls av studiens resultat reflekteras av det Robert Eccless, Scott Newquist 

and Roland Schatz (2010) säger. Enligt författarna ökar riskerna med sociala medier när klyftan 

mellan allmänhetens syn på organisationen och dess faktiska verklighet växer, när 

konsumenternas förväntningar förändras samt när en organisation internt är oförmögen att 

reagera på förändringar i miljön på sociala medier. Detta tror vi även kan bli mer påtagligt i 

livsmedelsbranschen, som även nämnts av respondenterna tidigare i studien, eftersom denna 

bransch präglas av förväntningar på dess produkter och att konsumenter gärna delar med sig av 

åsikter om felaktigheter. Sammanfattningsvis visar Dijkman et. al. (2015) perspektiv om att 

användarens deltagande aspekt, intresset i att delta i aktiviteter,  är central i 

kommunikationsarbetet hos företagen. Däremot förstår vi att det kan finnas både möjligheter 

och risker med att försöka engagera användarna till att intressera sig i företagens aktiviteter. 

 

Intresset att delta i organisationens aktiviteter uppstår även genom att användare gilla-markerar, 

kommenterar eller delar det innehåll som företagen publicerar på Facebooksidan (PR-konsult 

Organisation B) 

 

PR-konsulten på Organisation B menar att de på så sätt får organisationen feedback om både 

befintliga men även potentiella kunders åsikter. Innehållsansvarig på Organisation D menar i 

sin tur att många gilla-markeringar och berömmande kommentarer av användarna innebär 

positiv feedback medan det motsatta innebär negativ feedback. Studien tyder därmed på att ju 

fler som deltar i organisationens aktiviteter desto större kunskap kan organisationen få om 

användares åsikter och vidare kunna reducera missnöje.  
 

5.2.2 Trovärdighet 
I studiens insamlade material nämns begreppet trovärdighet upprepade gånger vid 

intervjutillfällena. Samtliga respondenter anser att trovärdig kommunikation på sociala medier 

bidrar till ökat anseende.	För att förmedla trovärdighet säger marknadschefen på Organisation 

A att man alltid måste förhålla sig till de kärnvärden företaget står för i sin kommunikation. 

Marknadschefen på Organisation A trycker på att trovärdighet skapas genom att ha en tydlig 

varumärkestonalitet när de kommunicerar med sina konsumenter. Detta är något som även 
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PR-konsulten på Organisation B nämner. Respondenten menar att varumärkestonalitet syftar 

på den tonalitet organisationerna har i sin kommunikation på Facebook, alltså den ton och 

känsla som ska förmedlas till användarna genom organisationens kommunikation på kanalen.  

 

Vill organisationen förmedla en humoristisk och positiv känsla så ska det även synas på deras 

Facebooksida, vilket den kommunikationsansvarige på Facebooksidan ska svara för (Marknadschef 

Organisation A) 

 

Att organisationerna inom livsmedelsbranschen trycker på de känslomässiga punkterna för att 

försöka påverka ett trovärdigt anseende visar sig stämma överens med Brønns (2010) idé om 

hur anseendet konstrueras. Detta eftersom Brønns (2010) skriver att organisationers förmåga 

att påverka kunders attityd, eller hur väl de lyckas bli övertalade, är avgörande för kundernas 

uppfattning om organisationen.  

 

Tonaliteten anses vara viktig enligt Innehållsansvarig på Organisation D eftersom 

organisationen inte har möjlighet att kartlägga exakt hur varje individs subjektiva uppfattning 

skapas när de besöker organisationens Facebooksida eller läser en kommentar. Däremot menar 

respondenten att det går att förebygga genom att använda just en relevant tonalitet i 

kommunikationen för det specifika företaget.  

 

Genom att kommunicera med en relevant tonalitet på sociala medier kommer man automatiskt nå 

många användare samtidigt och troligtvis påverka ett flertal uppfattningar om organisationen [---] 

Organisationer som kommunicerar med exempelvis en energisk tonalitet bör använda sig av glada 

och inspirerande smileys när de kommunicerar på sociala medier.  

(Innehållsansvarig på Organisation D) 

 

Studiens insamlade material om tonalitet överensstämmer med Christensen et al. (2008) tanke 

om att anseendets konstruktion sker subjektivt, utanför organisationens synhåll, genom 

allmänhetens uppfattningar. Genom att kommunicera med en relevant ton bidrar det till att 

företaget uppfattas som trovärdigt vilket i sin tur kan påverka organisationens anseende mot det 

positiva även om organisationen inte märker av det direkt (Christensen et al., 2008) . 

 

Marknadschefen på Organisation A menar att det viktigaste att tänka på när man arbetar med 

tonalitet på sin Facebooksida är att försöka ha en och samma ton i kommunikationsarbetet, både 
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i bemötande till användare på Facebooksidan men även i den information som publiceras. 

Enligt intervjumaterialet kan det dock anpassas till specifika inlägg och situationer. Ett företag 

med en energisk och sprudlande tonalitet bör anpassa sig till en annan ton när exempelvis 

missnöjda kunder kommenterar eller skriver till organisationen på sociala medier. Dessa 

användare förväntar sig ett seriöst bemötande och på så sätt också en seriös ton från 

organisationen. Det är alltså upp till varje organisation att avgöra vilket tonläge som bör 

användas vid specifika aktiviteter eller situationer som uppstår mellan organisation och 

användare på Facebook.  

 

Det teoretiska ramverket benämner inte just tonalitet som en essentiell faktor i 

kommunikationen på sociala medier medans de intervjuade organisationerna nämner detta som 

väldigt viktigt i konstruktionen av organisationernas anseende.  

 

Genom tonalitet i kommunikationen skapar intressenterna en uppfattning om organisationens 

värderingar och ståndpunkter (innehållsansvarig, Organisation D) 

 

Genom  det insamlade material kan vi se att om en röd tråd med samma ton används för all 

kommunikation, som organisationen förmedlar på sin Facebooksida, bidrar det till att 

användarna får en sanningsenlig och pålitlig bild av organisationen. Genom det insamlade 

materialet, om tonalitet i kommunikationsarbetet på Facebook, tyder vi att begreppet har en 

central roll i försöket att konstruera sitt anseende.  

 

Marknadschefen på Organisation A och försäljning- och marknadsansvarig på Organisation C 

säger att mycket information är irrelevant att kommunicera ut på Facebook och den information 

som är relevant ska företaget kunna kommunicera till användarna på ett trovärdigt sätt.  

 

Man inte bör vara för många som kommunicerar på olika sätt på Facebooksidan från företaget, då 

finns det en risk att det innehåll och budskap organisationerna förmedlar uppfattas som oseriös och 

mindre trovärdig. Däremot rekommenderas det att ha fler än en person som svarar på kommentarer 

för att få hög svarsfrekvens  (PR-konsult Organisation B) 

 

Vi tolkar detta som att organisationer bör vara enhetliga i sin kommunikation vilket även kan 

kopplas till att hålla en och samma tonalitet i det innehåll och budskap organisationer förmedlar 

på Facebook. På så sätt tror vi att en kombination av tonalitet med riktlinjer kring hur många 
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som kommunicerar på kanalen kan på så sätt bidra till att användarna uppfattar 

kommunikationen som trovärdig. 

 

De personerna som kommunicerar på Facebooksidan bör vara väl medvetna om 

organisationens policy för att skapa ett så trovärdigt innehåll som möjligt menar PR-konsulten 

på Organisation B.  

 

Det gäller att dessa personer har samma tonalitet för samma budskap.  Det är viktigt att vara korrekt 

och inte ljuga samtidigt som man inte behöver vara överdrivet formell (PR-konsult Organisation B) 

 

Enligt Christensen et al. (2008) måste företagen tänka på att konsumenter ofta minns 

organisationens tidigare beteende eller upplevelse. Vi förstår på så sätt att den kommunikation 

som användaren idag uppfattar som trovärdig kommer finnas i användarens åtanke även i 

framtiden. 
 

Man väljer ett visst budskap av en anledning. Använd olika toner i kommunikationen beroende på 

vilket budskap du vill framföra på Facebook! (PR-konsult på Organisation B) 

 

Det du skriver är sant, förvräng ingen sanning, va alltid ärlig! Det är viktigt att alltid tala om 

sanningen och att innehållet på Facebooksidan måste ha en röd tråd. Även ett varierat innehåll bör 

publiceras på Facebook för att kommunikationen ska uppfattas som trovärdig (Digitala 

marknadsföraren på Organisation B) 

 

PR-konsulten på Organisation B säger också att man måste vara legitim för att vara trovärdig. 

Enligt respondentens förklaring om legitimitet uppfattar vi som att organisationerna ska hålla 

sig till de lagar och regler som existerar på Facebook. Det betyder att en organisation som inte 

håller sig till dessa direktiv kan uppfattas som oansvariga ur både ett kund- och statligt 

perspektiv. 
 

5.2.3 Transparens 
Enligt studiens insamlade material är faktorer inom transparent kommunikation anses bidra 

ytterligare till organisationens anseende då transparensen visar att företagen är öppna med sitt 

innehåll och budskap gentemot sina konsumenter på sociala medier. Detta eftersom användare 

intresserar sig för företaget på grund av dess specifika ståndpunkt och varumärke menar 

Försäljnings- och marknadsansvarig på Organisation C. Under intervjuerna tar samtliga 
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respondenter upp transparens och öppenhet som betydande när man kommunicerar på 

Facebook. Man ska försöka vara så öppen som möjligt och undvika att dölja information i den 

mån det går menar Digitala marknadsföraren på Organisation B. 

 

Man måste vara öppen om det varumärke som organisationen står för samt förstå vilka man ska 

kommunicerar till. Vi vill visa vilket ställningstagande vi har i livsmedelsbranschen och även ha ett 

tydligt manifest i vår kommunikation. (Marknadschef på Organisation A)   
 

Transparens är vårt mål då det bidrar till att vi får feedback på det som är relevant och 

sanningsenligt. (Innehållsansvarig på Organisation D) 

 

Vi är tydliga i vår kommunikation om vad specifika livsmedel gör mot kroppen och visar ansvar ur ett 

samhällsperspektiv i vår kommunikation. (Marknadschef på Organisation A) 

 

Samtliga respondenter belyser det faktum att sociala medier är en öppen plattform där 

allmänheten kan ta del av all den information som flödar. De säger att sociala medier har många 

fördelar, då bland annat många människor nås av den information organisationer försöker 

sprida i syfte att konstruera sitt anseende. Dessvärre är det inte alltid en fördel med ett öppet 

medielandskap, vilket Aula (2017) är ense om eftersom negativ publicitet om organisationen 

kan spridas i en hög utsträckning på kort tid och på så sätt snabbt påverka många människors 

anseende om organisationen. Det är med andra ord viktigt att vara försiktig med vad som skrivs 

på sociala medier. Aula (2017) skriver att organisationen bör lägga ner tid på att utforma en 

ordentlig struktur för hur man skriver och vad som skrivs på sociala mediekanaler. 

 

Just Facebook bidrar till att budskapet som vi försöker kommunicera på sidan blir extra tydlig. 

(Försäljning- och marknadsansvarig på Organisation C) 
 

Största problemet med Facebook är ju dock att det är så öppet. Man kan riskera att lägga 

krokben för sig själv. (Digital marknadsförare organisation A) 

 

Det krävs att det finns en tydlig kommunikationsplan som de ansvariga för sociala medier på 

företaget kan ta del av menar försäljnings- och marknadsansvarig på Organisation C. Vilken 

ståndpunkt företaget har och vilket budskap man vill förmedla är viktig i frågan om transparens. 

Av den anledningen förstår vi att det är viktigt att ansvariga för sociala medier har samma 
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riktlinjer kring den kommunikation som ska förmedlas. Vi menar alltså att budskapet skall alltså 

vara relevant och kontextuell i förhållande till kommunikationsarbetet.  
 

Några av våra produkter innehåller palmolja vilket kritiserats på Facebook i 

kommentarsfältet. Det bemöter vi genom att vara öppna och förklarande kring ämnet vilket då gjort 

att personen, som tidigare skrivit en kritisk kommentar, ofta svarar med en positiv ton. 

 (Marknadschef på Organisation A) 

 

PR-konsulten på Organisation B säger att man inte ska ta bort kommunikation bara för att den 

är av negativ karaktär, utan att det är viktigt att vara så transparent som möjligt i sin 

kommunikation ända från start. Försäljning- och marknadsansvarig på Organisation C säger 

att de vill att alla intressenter säger vad de tycker för att kunna utveckla organisationen och 

verksamheten. Ännu en gång kan vi tyda att Facebook, som sociala mediekanal, är mer en 

möjlighet än ett hinder eftersom man delar med sig av det mesta man tänker på.  
 

Transparens är eftertraktat, verksamheten kommer gå under om inga skriver kommentarer om sina 

åsikter på Facebook. Vi svarar öppet på meddelanden [---] Kommentarer är otroligt viktiga, vi kan 

produktutveckla genom endast en kommentar. 

 (Försäljning- och marknadsansvarig på Organisation C) 

 

Dijkman et. al., (2015) menar även att intressenter blivit allt mer måna om att granska 

organisationerna vilket bland annat görs på sociala medier. Detta konstaterande tolkar vi som 

att de kommentarer som användarna publicerar på livsmedelsföretagens Facebooksida kommer 

inspekteras av användarna, både positiva som negativa. Således är det otroligt viktigt att allt 

innehåll är öppet om det inte strider mot Facebooks eller organisationens regler menar PR-

konsulten på Organisation B. Transparens på sociala medier gör med andra ord att konsumenter 

har all relevant kunskap om organisationen tillgänglig men även att en trovärdig relation byggs 

upp (Dijkman et al., 2015). Detta tolkar vi vara extra viktigt för livsmedelsföretag eftersom att 

de ständigt är bevakade av kritiska konsumenter.  
 

5.3 Bemötande av frågor och åsikter 
Det sista huvudtemat i analysmodellen är hur organisationer inom livsmedelsbranschen 

besvarar eventuella frågor och åsikter på sociala medier. Utifrån intervjumaterialet har vi 

kunnat urskilja respons som ett undertema till detta huvudtema. 
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5.3.1 Respons 
Enligt samtliga respondenter har stort fokus, i försöket att konstruera sitt anseende, legat på hur 

organisationerna besvarar användarna på Facebook. Detta på grund av att en lojal kund kan 

skapas genom effektiv respons. Marknadschefen på Organisation A menar att en lojal kund 

betyder mycket för organisationerna eftersom dessa kunder ofta backar upp organisationerna 

vid krissituationer. Vi tyder denna förklaring som att respons är ett av de viktigaste momenten 

när anseendet konstrueras just eftersom det är ett sätt att arbeta proaktivt och mildra eventuella 

skador på organisationens anseende. 

 

Chatten bör vara aktiv hela tiden, i den mån det går,  då det skapar bra relation till användarna. Även 

besvara frågor och kommentarer så tidigt som möjligt och ta sig tiden till att ha en utförlig dialog med 

användarna. (Marknadschefen på Organisation A) 

 

Hur aktiv man är på Facebookchatten skiljer sig åt mellan de intervjuade organisationerna. 

Försäljnings- och marknadsansvarig på Organisation C säger att när organisationen svarar på 

användares åsikter snabbt bidrar det till att eventuella missförstånd undviks. Trots det har de 

inte chattfunktionen aktiv alls, utan svarar i den mån det går och prioriterar att besvara de 

kommentarer som skrivs öppet på sidan först. Detta på grund av att organisationen är rädd att 

vissa kommentarer skall urarta och skapa problem för organisationen.  

 

Vi bör förbättra chattfunktionens snabbhet men det är dock inget som är jätteviktigt just nu. 

(Försäljning- och marknadschef på Organisation C) 

 

I dagsläget lägger vissa organisationer mer fokus på respons än andra eftersom Organisation A 

och D har chatten aktiv dagligen. Organisation B är en kommunikationsbyrå och kunde därför 

inte besvara denna fråga. Organisation C, som enligt respondenten är mindre aktiva på att 

besvara användarna på Facebook än vad de andra organisationerna är, menar att de kommer att 

lägga större vikt på responsverktyget i framtiden. Med det menas att organisationen har tänkt 

att arbeta mer intensivt framöver, detta genom att besvara användares åsikter och frågor snabbt 

och även så utförligt som möjligt. Organisation D har chatten öppen från klockan 9 på 

morgonen till klockan 17 på eftermiddagen under vardagar och jour på helgerna. De fokuserar 

främst på de öppna kommentarerna då de kan påverka andra användares syn på organisationen 

i större utsträckning än privata meddelanden på chatten.  
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Innehållsansvarig på Organisation D menar att felaktig information besvaras först, dock är de 

noga med att ingen ska känna sig ignorerad. Eftersom majoriteten av respondenterna uppmanar 

att ständigt vara aktiv på chatten tolkar vi som att Organisation C halkat efter i denna aspekt. 

Vi förstår på så sätt att konsumentens upplevelse på Organisation C’s Facebooksida kommer 

kunna förbättras vilket i sin tur kommer att leda till att organisationen har större makt i försöket 

att konstruera sitt anseende. Med andra ord menar vi att detta bör vara av största prioritet och 

inte dröja alltför länge innan det sker en förändring. Däremot gör Organisation C rätt i att 

prioritera de öppna kommentarerna först ifall man tittar på övriga respondenternas svar. 

Dijkman et al. (2015) beskriver hur viktigt det är för organisationer att erbjuda kundservice och 

agera problemlösare i konstruktionen av anseendet.  

 

Kundservice och personlig dialog är något samtliga organisationer jobbar med. Respondenten 

på Organisation C menar även att de agerar problemlösare när de besvarar frågor och 

funderingar via kundservice. 

 

Det är viktigt att upprätthålla en dialog direkt med konsumenten, initialt som ett verktyg för att ha 

dialogen mer levande med konsumenten och släppa in dem i vår verksamhet. Det skapar en relation 

till konsumenterna.  (Försäljningschef på Organisation C) 
 

Det är viktigt att organisationer svarar omgående när andra användare involveras i en 

kommentar menar Försäljning- och marknadsansvarig på Organisation C. Om kommentaren 

från användaren däremot är av “tyckande” karaktär, avvaktar de med att svara enligt 

respondenten på Organisation C. Vid övriga fall anser Digitala marknadsföraren på 

Organisation B att man ska avvakta och formulera ett så väl bemötande svar som möjligt. Vi 

tror därför att negativa kommentarer behöver inte betyda att det är en förlust för organisationen 

så länge de bemöter kommentaren med sanningsenlig information. 

 

Motargument och negativitet från användarna kommer alltid att finnas. Tänk i steg 1,2 och 3 innan 

frågan besvaras. (Digital marknadsförare på Organisation B) 

 

Enligt Dijkmans et al.  (2015) teori menar de på att organisationer bör ta tillvara på den dialog 

man har med sina kunder på sociala medier, vilket inte görs i Organisation C ännu. Dijkman et 

al. (2015) anser att detta kan vara en drivande faktor till att organisationens anseende förändras 

mot det sämre. Användare kräver snabb respons på sociala medier annars finns det risk att 
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användare gå över till konkurrenter där man kan få direkta och specifika svar (Dijkman et al., 

2015).  

 

Vår respons kan förbättras via ett mer inhouse-tänk där alla som arbetar med marknad och 

kommunikation bör slås ihop för en mer effektiv kommunikation på Facebook 

(Innehållsansvarig Organisation D) 

 

Den personliga och spontana dialogen med konsumenterna är en av huvudpunkterna enligt 

samtliga respondenter. Tidigare forskning av Gautam & Sharma (2017) visar att dialogen är en 

viktig byggsten i konstruktionen av anseendet eftersom sociala medier är det 

kommunikationsverktyg som används dagligen av människor. Vi tyder det som att 

kommunikation inte bara sker mellan användarna utan även organisationerna förväntas besvara 

frågor och funderingar från användarna på ett personligt sätt.  

 

Var även lite personlig. Tänk dig som att du kommunicerar från din personliga Facebooksida. 

(Försäljning- och marknadsansvarig på Organisation C) 

 

Ju fler användare som får ett personligt svar från organisationen offentligt på Facebooksidan, 

desto fler av de övriga användarna uppmuntras till att ställa frågor eller ge feedback menar 

marknadschefen på Organisation A. Respondenten menar att användare lägger personligt 

bemötande på minnet vilket bidrar till en god uppfattning av företaget. L’Etange (2006) skriver 

att just anseendet baseras på användarens erfarenheter av organisationen vilket tyder på att även 

teorin tar upp denna betydande aspekt. Det bidrar även med att användare aktivt kommer att 

kommentera och ge feedback på Facebooksidan vilket vi tror i sin tur ger organisationen 

möjlighet att kunna utvecklas och i sin tur kunna bemöta konsumenters önskan i större 

utsträckning.  
 

Den tredje och sista aspekten i Dijkmans teori, som nämndes i engagemang avsnittet, anser vi 

passa in i organisationernas sätt att bemöta frågor och åsikter. Denna aspekt kallas den 

emotionella aspekten vilket skapas hos användarna när de har en positiv känsla om företagets 

aktiviteter. Detta tyder vi, genom det insamlade intervjumaterialet, vara ett resultat av 

organisationernas sätt att respondera användarna. 

 



41	
	

Den personliga kontakten menar marknadschefen på Organisation A är bra just för 

livsmedelsbranschen eftersom man snabbt och konkret kan bemöta felaktiga påståenden om 

produkten från kunderna. Respondenten menar att för organisationer i livsmedelsbranschen är 

är det extra viktigt då organisationerna löper stor risk att få kommentarer från kunder som anser 

att produkterna innehåller “fel” ämnen eller för lite av något.  

 

Tvåvägskommunikation, som sociala medier, öppnar upp en möjlighet att hålla dialog med flera 

användare samtidigt, men också för dialog användarna emellan (Marknadschefen Organisation A) 

 

Denna typ av personliga kontakt till användarna som organisationerna försöka att upprätthålla 

anser vi bidra till att den emotionella aspekten uppfylls eftersom det påverkar användares 

uppfattning om företagets aktiviteter. När användare skriver en negativ kommentar och får 

respons från företaget kan detta således bidra till en mer positiv uppfattning om företaget menar 

den Digitala marknadsföraren på Organisation B. 

 

Många företag bli stressade när de får negativa kommentarer på Facebook, det är viktigt att bemöta 

den. Det behöver inte betyda att det leder till förlust för företaget. (PR-konsult Organisation B) 
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6. Avslutning 
I följande avsnitt presenteras en sammanställning av studiens slutsatser som baseras på 

analysen ovan. Vidare presenterar vi hur de intervjuade företagen använder Facebook för att 

försöka påverka dess anseende. Sist i detta avsnitt presenteras förslag till framtida forskning 

som kan komma att bidra till ytterligare kunskap i framtiden gällande ämnet. 
 

6.1  Slutsats 
Denna undersökning handlar om konstruktionen av anseende på sociala medier. Syftet har varit 

att undersöka hur organisationer inom livsmedelsbranschen försöker påverka organisationens 

anseende via kommunikation på sin Facebooksida. Studiens teoretiska ramverk har hjälpt oss 

att förstå hur organisatoriskt anseende och sociala medier hänger ihop. Det har varit intressant 

att studera livsmedelsbranschens tillvägagångssätt då detta inte undersökts tidigare. Det bidrar 

på så sätt till att studien kommer att leda till kunskap om just detta samhällsfenomen.  

 

På basis av semistrukturerade samtalsintervjuer har vi försökt att besvara följande 

forskningsfrågor: Hur gör organisationer inom livsmedelsbranschen för att få kännedom om 

vad användare på sociala medier har för uppfattning om organisationen? Hur tänker 

organisationer inom livsmedelsbranschen när de förmedlar sitt innehåll och budskap på 

sociala medier? Hur gör organisationer inom livsmedelsbranschen när eventuella åsikter och 

frågor på sociala medier ska bemötas?  

 

Den inledande forskningsfrågan skapar bättre förståelse om hur organisationerna får kännedom 

om vad användare på sociala medier har för uppfattning om organisationen. Studiens resultat 

visar att organisationerna använder sig av mediebevakning. Mediebevakningen görs av 

organisationerna för att få kännedom om sitt nuvarande anseende samt användarnas 

förväntningar av organisationen.  

 

När det gäller den andra om budskap och innehåll visar studiens resultat att organisationerna 

kommunicerar via sociala medier på ett trovärdigt och transparent sätt. Budskapet och 

innehållet på sociala medier ska uppfylla användarnas förväntningar och skapa förtroende som 

i sin tur engagerar användarna. Trovärdigt och transparent innehåll skapar organisationerna 

exempelvis genom att vara tydliga med vad organisationen står för. Det gör organisationerna 
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genom att skriva inlägg eller besvara kommentarer på Facebook som följer de ståndpunkter 

som organisationerna har.  

 

För att få vidare förståelse om kommunikationsarbetet som sker på sociala medier besvaras den 

sista forskningsfrågan om hur organisationerna bemöter kommentarer och meddelanden. 

Resultatet visar att bemötandet av kommentarer och meddelanden främst sker snabbt och 

effektivt för att inte något innehåll på sociala medier skall urarta och resultera i ett sämre 

anseende. Materialet visar även att bemötandet görs med en personlig tonalitet gentemot 

användaren vilket matchar med organisationernas ståndpunkt.  

 

Vidare visar denna studie att organisationer inom livsmedelsbranschen försöker påverka 

anseendet via kommunikation på sociala medier men att det finns olika tillvägagångssätt för de 

olika organisationerna. Resultatet av denna studie visar även att kommunikationsarbetet som 

syftar till att försöka påverka anseendet kräver noggrann hantering. Vem ska göra vad i 

organisationens kommunikation? Vilka ska kommunicera via sociala medier? Hur gör 

organisationen om felaktig information sprids? Att fastställa detta kommer troligtvis att 

underlätta och till och med göra så att organisationerna undviker framtida komplikationer.  

 

6.2 Diskussion 
Studien visar att mediebevakning är viktigt för företagen samt hjälper dem att komma närmare 

kunderna, både nya och befintliga, vilket i sin tur leder till en starkare relation mellan företag 

och användare. Genom att ta hänsyn till aktiviteter och åsikter som sker på sociala medier, kan 

organisationerna inom livsmedelsbranschen skapa en medvetenhet och kunskap gällande vilken 

typ av innehåll och budskap på sociala medier som kan påverka användarens uppfattning av 

organisationen, vilket i sin tur påverkar anseendet. Via bevakningen kan även organisationerna 

ta reda på vilket typ av innehåll som bidrar till störst engagemang från användarna.  
 

Genom denna studie har vi fått en djupare förståelse för hur pass betydande organisationernas 

anseende är. Ingen organisation är den andra lik. Däremot visar resultatet finns det några 

gemensamma faktorer mellan organisationerna. Dessa faktorer är att kommunicera på ett 

transparent och trovärdigt sätt samt att bemöta användarnas åsikter snabbt om de vill påverka 

anseendet. Vidare visar resultatet att det sedan gäller att utvärdera vad som krävs i varje enskild 

organisations kommunikationsarbete.  
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Användarnas förväntningar kan lättare raseras om det blir en förvirring i hur organisationen 

kommunicerar från sociala medier. Studiens teoretiska ramverk visar att förväntningar från 

allmänheten har en betydande roll för organisationers anseende. Ju större klyfta mellan den 

faktiska verkligheten i företaget och allmänhetens syn på det, desto större risk löper anseendet 

att förändras åt det negativa hållet. 

 

Resultatet visar att organisationer enklare kan påverka anseendet genom att anpassa sig och 

kommunicera utefter aktiviteter som redan skett på deras sociala medier. Företagen menar alltså 

att de kan konstruera anseendet, som påverkats av tidigare händelser, genom att respondera 

ordentligt med en sanningsenlig approach, se feedback på inlägg och hålla en personlig dialog 

till användarna. Användarnas uppfattning i framtiden är dock svår att förutsäga men 

organisationerna har ändå möjlighet att försöka påverka och i sin tur hoppas på ett positivt utfall 

i form av kognitivt, deltagande och emotionellt engagemang från användarna. Slutligen tror vi 

att möjligheten att påverka anseendet inte beror på vilken bransch man tillhör, utan vad som 

avgör utfallet är organisationens förmåga att hitta rätt kommunikationsstrategi för rätt 

verksamhet. 
 

I den research som gjordes innan vi startade undersökningen stötte vi inte på någon studie som 

undersökt just livsmedelsföretags anseende i relation till sociala medier. Vår studie ger därför 

ett bidrag till kunskaper inom forskningen kring medie- och kommunikationsvetenskap genom 

att skapa en förståelse hur organisationer inom livsmedelsbranschen kan påverka sitt anseende 

på sociala medier.  Problemområdet kring detta samhällsfenomen som studiens resultat ger 

bidrag till är att varje enskilt företag kan vara med i skapandet av sitt eget anseende genom rätt 

kommunikationsarbete. Ytterligare ger studien bidrag om kunskaper som kan tillhandahållas 

av fortsatta studier inom samma ämnesområde. 

 

Intervju som metod i denna studie har bidragit med material som hjälpt oss att besvara våra 

forskningsfrågor. Med tiden lärde vi oss att få ut ännu mer innehållsrik information från 

samtalen vilket lett till en stor mängd information kring hur företag arbetar med konstruktionen 

av ett anseende på sociala medier. Om vi dock ställer oss kritiska till vårt forskningsarbete så 

anser vi att vissa saker har fungerat sämre. Vårt uppsatsskrivande har varit tidsbegränsat vilket 

resulterade i att vi intervjuade färre respondenter än vad tanken var från början då tid och plats 

för intervjuer tog tid att få. Däremot har respondenter från olika företag samt olika positioner 
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på företagen intervjuats vilket i sin tur innebär att den information som samlats in har utgått 

från flera olika perspektiv.  

 

6.3 Förslag på framtida forskning 
Något intressant för framtiden är att studera området utifrån kundens perspektiv. Detta genom 

att ta reda på kundernas uppfattning av företaget när de besöker organisationens sociala 

mediekanaler. Det tror vi även kommer att leda till att organisationer inom livsmedelsbranschen 

kan reducera negativ feedback och anseende. Detta eftersom organisationen skapar bättre 

förståelse för kommunikation som kunden anser vara värdefull när de skapar sig en uppfattning 

om organisationen. 

 

Denna studie har fokuserat på hur utvalda företag inom livsmedelsbranschen går tillväga för att 

försöka konstruera sitt anseende via kommunikation. Istället skulle man kunna utgå från olika 

kommunikationsstrategier som olika företag har och se ifall det leder till olika resultat när det 

kommer till organisationens anseende.  

 

Ett annat spår är att studera hur företagen arbetar vid specifika kriser för att upprätthålla sitt 

befintliga anseende. I en sådan studie skulle det vara intressant att göra en fallstudie där studien 

går djupare in på särskilda fall där företag hamnat i en krissituation. 
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      8.   Bilagor 
 
Pressrelease              Bilaga 1 
 

Ta makten över ditt anseende! 
 
Har du någonsin skapat dig en uppfattning om en organisation via sociala 
kanaler som sedan är avgörande för att du väljer just det företagets 
produkt/varumärke? Anseendet för en organisation är en ständig process. Att 
kommunicera på så vis att man förbättrar och påverkar sitt anseende bör stå i 
centrum i livsmedelsbranschens kommunikationsarbete då dem är beroende av 
denna strategiska tillgång för att överleva bland konkurrensen som finns på 
marknaden.Varje dag flödas information om företag mellan användarna på 
sociala medier som påverkar allmänhetens syn på företaget. 
 
Nu har studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet inom 
ramen för en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap 
undersökt hur företag i livsmedelsbranschen själva kan påverka och konstruera sitt 
anseende via kommunikationen de använder sig av på sociala medier. Det visar sig 
finnas flera olika tillvägagångssätt i syfte att försöka påverkar sitt anseende. Det finns 
några få faktorer som fungerar bland alla företag dock bör organisationen beroende 
på bransch arbeta med sin kommunikation på ett sätt som anpassas efter 
allmänhetens förväntningar om företaget. Om det exempelvis är en organisation vars 
produkt är menat att sprida glädje förväntar sig troligtvis allmänheten att företaget 
kommunicerar på ett glatt sätt och inte är allt för seriösa på sin Facebooksida.  
 
Fem olika intervjuer har utförts på respondenter som jobbar med kommunikation åt 
livsmedelsföretag. Ett företags anseende skapas utifrån handlingar företaget eller 
användare gör. För att kunna konstruera anseendet så går det endast ifall att 
handlingen redan skett eller sker nu. Detta eftersom framtida händelser är svåra att 
förutspå. Att respondera gentemot kommunikation som redan finns tillgänglig på 
hemsidan ordentligt med en sanningsenlig approach är viktigt samt bevaka feedback 
på inlägg och hålla en personlig dialog till användarna som anpassa efter vem man 
pratar med och tar samtidigt hänsyn till vad företaget står för. Att påverka ett anseende 
från det förflutna är enklare än att påverka användares uppfattning i framtiden eftersom 
det är oförutsägbart. Dock har organisationerna ändå möjlighet att försöka påverka 
genom välplanerad kommunikation och på så sätt hoppas på ett positivt utfall i form 
av engagemang från användarna. Genom en bevakningen av media förstår man 
allmänhetens förväntningar, sedan kan organisationen anpassa sig efter dessa i den 
kommunikation som användas. Vilket i sin tur leder till att man kan påverka anseendet.  
 
Linnéa Lundberg & Natalie Stevendal 
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Anseende på sociala medier: En kvalitativ studie om hur svenska företag i 
livsmedelsbranschen försöker konstruera sitt anseende hos allmänheten via 
kommunikation på sociala medier. 
Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet  
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Intervjuguide livsmedelsbranschen           Bilaga 2 
 
Inledning 

● Vad är din uppgift på företaget?	
● Arbetar ni med sociala medier?	

 
Facebook 

● Varför, anser ni, att företag bör använda Facebook?	
● Vilken relation vill ni ha med era kunder och vad förväntas?	
● Vad bidrar Facebook med kommunikationsmässigt?	
● Vem skriver inlägg/svarar på Facebook? Hur formellt ska det vara?	
● Vilken sorts meddelanden/budskap passar för Facebook?	
● Kan man kommunicera på ett sätt som får ens målgrupp att forma ett 

anseende om organisationen?	
● Finns någon strategi om hur man besvarar kommentarer? (t.ex en 

svarsmodell)	
● Vilka problem anser ni finnas/uppstår med kommunikation på Facebook?	
● Finns det några utmaningar med att kommunicera på Facebook? 

alltid en utmaning med att sticka ut. svårare och svårare för bolag att få 
organisk spridning. man måste ha köpt räckvidd. kommer forumet finnas kvar 
om 5 år? 	

● Finns det något specifikt material som kan läggas ut på just Facebook men 
inte på andra kanaler? 	

 
Anseende 

● Hur vill ni att målgruppen skall uppfatta er? Hur kan man arbeta proaktivt för 
negativt anseende på Facebook? 	

● Hur viktigt är det att leva upp till intressenters förväntningar via kommunikation 
för att upprätthålla ett anseende?	

● Bör man göra en uppföljning om hur allmänheten/intressenterna ser på en 
organisation? 	

● Några specifika ledord till organisationer hur ni upprätthåller ert anseende? 
Motivera?	

● Hur övervakar man sitt anseende?	
 
Riktlinjer/strategier    

● Planering av kommunikationsarbetet? Hur går man tillväga innan 
kommunikationsarbetet på sociala medier påbörjas?	

● Är livsmedelsbranschen mer utsatt än andra branscher, varför?	
● Finns det satta regler för företagets kommunikationsarbete på Facebook?	
● Finns det någon begränsning av kommunikationsarbete på sociala medier?	
● Vilka riktlinjer bör följas vid kommunikationsarbetet på Facebook?	
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Framtiden   
● (Om det finns problem, hur ska dessa förbättras? Vad fungerar/fungerar inte?)	
● Har ni någon specifik hantering för kriser (på Facebook) som påverkar 

anseendet? 
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Intervjuguide kommunikationsbyrå          Bilaga 3 

Inledning 
● Vad är din uppgift på företaget?	
● Arbetar ni med sociala medier?	

 
Facebook 

● Varför, anser ni, att företag bör använda Facebook?	
● Vad är viktigast i relationsbyggnad?	
● Vad bidrar Facebook med kommunikationsmässigt?	
● Vem bör skriva inlägg/svarar på Facebook? Hur formellt ska det vara?	
● Vilken sorts meddelanden/budskap passar för Facebook?	
● Kan man kommunicera på ett sätt som får ens målgrupp att forma ett 

anseende om organisationen?	
● Finns någon strategi om hur man besvarar kommentarer? (t.ex en 

svarsmodell)	
● Vilka problem anser ni finnas/uppstår med kommunikation på ett socialt medie 

som Facebook?	
● Finns det några utmaningar med att kommunicera på Facebook?	
● Finns det något specifikt material som kan läggas ut på just Facebook men 

inte på andra kanaler?	
 
Anseende 

● Hur vill ni att målgruppen skall uppfatta er? Har ni några tips till organistationer 
om hur de ska arbeta för att inte forma ett dåligt anseende hos kunder?	

● Hur viktigt är det att leva upp till intressenters förväntningar via kommunikation 
för att upprätthålla ett anseende?	

● Vi säger att vi är ett varumärke som säljer godis - Hur ska vi kommunicera på 
Facebook för att inte få kunderna att endast se på godis som negativt dvs 
“man blir tjock, tappar energi, dåligt för kroppen m.m”?	

● Bör man göra en uppföljning om hur allmänheten/intressenterna ser på en 
organisation? Hur kan man göra?	

● Några specifika ledord till organisationer hur de upprätthåller ett anseende? 
Motivera?	

● Hur övervakar man ett anseende? 
	

Riktlinjer/strategier    
● Planering av kommunikationsarbetet? Hur går man tillväga innan 

kommunikationsarbetet på sociala medier påbörjas?	
● Bör det finns det satta regler för organisationens kommunikationsarbete?	
● Finns det någon begränsning av kommunikationsarbete på sociala medier?	
● Vilka riktlinjer bör följas vid kommunikationsarbetet på Facebook?	
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Framtiden   

● (Om det finns problem, hur ska dessa förbättras? Vad fungerar/fungerar inte?)	
● Har ni någon specifik hantering för kriser (på Facebook) som påverkar 

anseendet?	


