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Sammanfattning

Syftet  med den  aktuella  studien  är  att  undersöka  hur  fem utvalda  organisationer  uppfattar  och 

använder sociala medier i sin externa kommunikation. Följande frågeställningar belyses i studien:

1) Hur ser organisationerna på sociala medier som del av sin externa kommunikation?

2) Hur använder organisationerna sociala medier i dag?

3) Hur bemöter organisationerna kritik som framkommer i sociala medier?

Den teoretiska ramen utgörs av Shannon & Weavers klassiska basmodell över kommunikation och 

därefter  teorier  om  Internet  och  sociala  medier  som  en  del  av  organisationers  externa 

kommunikation  samt  Schramms  relationsmodell  över  kommunikationsprocessen.  Redogörs  gör 

även strategier för hur organisationer kan bemöta negativ publicitet och hur de ska agera vid sådan 

beroende på omständigheterna kring situationen. Metodvalet är kvalitativt och består utav intervjuer 

med respondenter från fem olika organisationer som alla har erfarenhet av en händelse som skapat 

reaktioner i sociala medier. Intressant är sedan att se på hur de hanterade situationen för att därefter 

undersöka om – och i sådana fall hur – de bemötte omgivningens reaktioner. Resultaten visar att 

samtliga  organisationer  är  medvetna  om  sociala  medier  och  deras  skapande  av  närhet  till 

omgivningen men det är inte alla som har vågat gett sig in i användningen av sociala medier än. 

Sociala  medier  skapar  transparens och ger  omgivningen insyn i  organisationen,  och just  därför 

krävs  eftertänksamhet  om  organisationen  ska  ge  sig  in  i  den  nya  kommunikationskanalen. 

Resultatdelen visar även på att samtliga organisationer mer eller mindre bevakar det som skrivs i 

sociala medier. Slutsatsen är att fyra av fem organisationer har tagit till sig sociala medier som en 

del av sin externa kommunikation men att den femte organisationen handskas med frågor om vem 

som ska ansvara för exempelvis en blogg eller Facebook-sida och om organisationens medarbetare 

är redo teknikmässigt sätt. Sociala medier har skapat ett nytt maktförhållande för omgivningen och 

om  organisationerna  ska  ge  sig  in  i  dessa  och  kunna  bemöta  de  reaktioner  som  sker  hos 

omgivningen, vill man ha tydliga planer på hur bemötandet ska gå till.
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1. Inledning

I den lilla västgötska kommunen Sotenäs, som ligger mitt i Bohuslän mellan Oslo och Göteborg, 

bor cirka 9 000 invånare. Här kan besökare vandra i orörd natur, och sjöbodar och båtplatser trängs 

längs kusten. På ett av kommunens äldreboenden sitter 84-årige Maggie Karlsson. Två kilometer 

därifrån bor hennes make, 89-årige Torsten Karlsson. Sju ledamöter i den kommunala nämnden 

fattade tidigare under året beslutet att inte låta Maggie och Torsten få bo ihop på äldreboendet, trots 

att paret varit gifta sedan 65 år och Torsten har svårt att ta sig mellan hemmet och sin hustru. Han är 

i det närmaste blind, har haft  tre hjärtinfarkter och har sedan tidigare en pacemaker inopererad. 

Ändå anser kommunen inte att han är sjuk nog för att få en plats på äldreboendet. I pressen vädjar 

paret om att kommunen ska se över sitt beslut och låta makarna få bo tillsammans de år de har kvar.

På det sociala nätverket Facebook tar en student vid Chalmers i Göteborg initiativet att starta 

gruppen ”LÅT TORSTEN OCH MAGGIE KARLSSON FÅ LEVA IHOP!”. Medlemsantalet ökar 

drastiskt,  timme  för  timme.  Bara  några  dagar  efter  att  gruppen  startats  har  den  fått  18  000 

medlemmar,  dubbelt  så  många  än  vad  Sotenäs  kommun  har  invånare.  I  gruppen  citeras 

tidningsartiklar om händelsen och orättvisan som det gamla paret råkat ut för diskuteras ambitiöst i 

gruppens gästbok och diskussionsforum. Medlemmarna uppmanas att skriva till förvaltningschefen 

och  omsorgsnämndens ordförande  vid  Sotenäs  kommun.  Något  måste  göras  för  att  få  dem att 

ompröva sitt beslut.

Fyra  dagar  senare  backar  omsorgsnämnden  och  samma  kväll  firar  paret  med  tårta  på 

Kvarnbergets äldreboende.

Den uppmärksamhet som fallet fick genom Facebook-gruppens popularitet är ett intressant 

fenomen som pekar på hur sociala medier kan användas som en kanal för påverkan. Anstormningen 

av människor som reagerade över händelsen och kontaktade kommunen, ifrågasatte beslutet och 

engagerade sig i  historien om Maggie och Torsten blev ett uppvaknande för lilla  Sotenäs.  Helt 

plötsligt hade kommunens ledning tusentals blickar riktade mot sig och pressades till att överväga 

ett enskilt fall som likväl kunde ha gått obemärkt förbi.

1.1 Bakgrund – utveckling av kommunikationsmedier

Utvecklingen  av  kommunikationsmedier  har  varit  en  väsentlig  del  av  det  moderna  samhällets 

framväxt. För att förstå de nya levnadsvillkor som skapats i dagens moderna samhälle läggs stor 

vikt  vid  kommunikationsmediernas  utveckling  och  verkningar.  Genom  användningen  av 
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kommunikationsmedier interagerar och handlar människor på nya sätt som inte kräver att de delar 

en plats.1 I och med förändringen av de rumsliga och tidsliga villkoren för kommunikation kan 

bruket  av  tekniska  medier  förändra  de  villkor  under  vilka  individer  utövar  makt.  De  moderna 

tekniska  medierna  gör  så  att  individer  kan  kommunicera  över  och  interagera  på  stora  avstånd, 

oberoende av tid och rum. Erbjuds gör nya sätt att organisera och kontrollera rummet och tiden.2 

Exemplet om Sotenäs kommun är bara ett av flera omskrivna fall där organisationer fått stå till 

svars inför en Facebook-mobb som ger påtryckningar.

Sociala  medier  har  kommit  att  bli  den  senaste  kommunikationstekniken  till  följd  av 

utvecklingen av webb 2.0 – som har omvandlat Internet från en statisk webb till en kommunikativ.3

Den  fortsatta  ökningen  av  sociala  medier  har  dessutom  öppnat  upp  nya  kanaler  för 

omgivningen  att  skapa  inflytande,  få  möjlighet  att  uttrycka  sig  och  göra  sina  åsikter  hörda. 

Omgivningens bidrag på webben har blivit normen. Det har skapats en miljö där möjligheterna att 

dela tankar aldrig har varit enklare, och utvecklingen har skett på mycket kort tid.

Genom att  omgivningen får  möjlighet  att  interagera,  kommunicera  och  kommentera  via 

sociala  medier,  har  en  ny  plattform  för  kommunikation  med  omgivningen  öppnats  upp  för 

organisationer.  Denna  gigantiska  mötesplats  med  omgivningens  tankar,  åsikter  och  idéer  ger 

organisationer  en  direkt  insyn  i  sin  målgrupps  tänkande.  Samtidigt  handlar  det  inte  enbart  för 

organisationer om att övervaka vad som sägs, utan även att i vissa fall bemöta kritik, protester och 

önskemål direkt i de sociala medierna. Organisationers tidigare bevakning av traditionella medier 

har utökats till att även bevaka omgivningens egen plattform.

I en studie gjord av det amerikanska medienätverket Universal McCann delade 27,6% av 

studiens  17  000  deltagare  med  sig  av  åsikter  om  produkter,  varumärken  och  tjänster  på  sin 

personliga  profil  i  sociala  nätverk.  55,1%  av  deltagarna  läste  även  andras  kommentarer  om 

produkter på sociala  nätverk som exempelvis Facebook. Användningen av sociala medier bland 

deltagarna hade även ökat markant de senaste åren. Mellan 2006 och 2008 ökade antalet bloggar 

bland deltagarna från 28% till 44%. Skapandet av profiler i sociala nätverk växte från 27,3% till 

57,5% under samma period. Resultatet av detta är miljarder tankar och åsikter, tillgängliga för vem 

som helst.

I och med att organisationer väljer att integrera sociala medier som en del av sin externa 

kommunikation och omvärldsbevakning kan de möta och bemöta sin omgivning direkt. Eftersom 

1 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, Daidalos, Uddevalla, 2001, s. 11-13.
2 Thompson, John B (2001), s. 36.
3 http://www.ne.se/lang/world-wide-web  , hämtad 2010-04-27.
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kostnaden att reparera eventuella skador vid kriser är högre än att agera i tid, behöver organisationer 

ständigt bevaka vad som diskuteras om dem. Tack vare sociala medier som en öppen plattform är 

konsumenterna ständigt närvarande.

1.2 Syfte

På senare  år  har  forskningen kring  sociala  medier  ökat  i  takt  med att  dessa blivit  ett  allt  mer 

populärt fenomen. Dock har det främst legat ett fokus på användandet av sociala medier. Önskemål 

har kommit om mer akademisk och svensk forskning kring ämnet  och intressant blir  att se hur 

organisationer kan integrera sociala medier i hela sin verksamhet.4

Syftet med den aktuella studien är att undersöka hur fem utvalda organisationer uppfattar 

och använder sociala medier i sin externa kommunikation. För att uppnå syftet kommer följande 

frågeställningar att belysas:

4) Hur ser organisationerna på sociala medier som del av sin externa kommunikation?

5) Hur använder organisationerna sociala medier i dag?

6) Hur bemöter organisationerna kritik som framkommer i sociala medier?

1.3 Avgränsningar

Sociala nätverk och verktyg som LinkedIn, MySpace, YouTube, Twitter, Google Connect och ett 

flertal andra som syftar till att koppla samman människor studeras inte närmare i detta arbete, utan 

primärfokus har legat på sociala medier i allmänhet med Facebook och bloggar som exempel på två 

av kommunikationskanalerna i de sociala medierna. Detta på grund av att studien syftar till att se på 

hur organisationer ser på sociala medier som del av sin externa kommunikation och vid mötet med 

omgivningen, ej hur de enskilda nätverken och verktygen fungerar som sådan.

1.4 Centrala begrepp och definitioner

Sociala medier:

Skiljer  sig  från  traditionella  mediers  envägskommunikation  då  sociala  medier  tillåter  många 

människor  kommunicera  med  många  människor  och  möjliggör  tvåvägskommunikation  online. 

Användarna kommunicerar  direkt  med varandra genom exempelvis text,  bild eller  ljud.  Sociala 

medier har ofta formen av webbtjänster där en organisation äger de servrar som tillhandahåller 

4 http://www.kreafonbloggen.se/2010/01/01/sociala-medier-2010/  , hämtad 2010-04-12.
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tjänsten och lagrar informationen, medan användarna själva genererar webbplatsens innehåll och 

kommunicerar via den.5

Sociala nätverk:

Begreppen  sociala nätverk och sociala medier bör inte förväxlas med varandra då dessa inte är 

synonymer. Däremot är den förra en kategori av den senare. Sociala nätverk tillhandahåller ofta 

verktyg som tillåter användarna att dela med sig av information om sig själva med vänner, kolleger 

och andra människor. I de flesta sociala nätverk skapar användaren en profil och kompletterar sedan 

med innehåll.6 I denna studie är det sociala nätverket Facebook i fokus.

Blogg:

Begreppet  blogg kommer från web log, vilket också går att beskriva som en logg på webben. En 

typisk blogg består av regelbundna skriftliga inlägg med personliga iakttagelser, synpunkter, länkar 

till relaterade webbsidor, artiklar eller andra bloggar och även bilder och/eller videor. Bloggar idag 

drivs  både  privat  och professionellt  och enligt  en studie  gjord av  Universal  McCann 2008 har 

närmare 190 miljoner människor världen över startat en blogg. Nätverket av bloggar brukar kallas 

för  bloggosfären.  En  mikroblogg är  en  variant  av  blogg  där  användaren  ger  mycket  korta 

uppdateringar om pågående aktiviteter.7

Protester/kritik:

Protester/kritik definieras i studien som ett tillkännagivande av missnöje, i detta fallet en kollektiv 

protest där ett större antal personer visar sitt missnöje och vill se en förändring.

1.5 Disposition

Efter  inledningen  presenteras  ett  teoretiskt  ramverk  om  organisationskommunikation, 

omvärldsbevakning, krishantering och sociala medier (avsnitt 2). Därefter följer en redogörelse av 

uppsatsens metod (avsnitt 3) följt av resultat och analys (avsnitt 4). Avslutningsvis följer en slutsats 

(avsnitt 5).

5 http://www.ne.se/lang/sociala-medier  , hämtad 2010-04-12.
6 Safko, Lon & Brake, David K., The Social Media Bible: Tactics, Tools and Strategies for Business Success, John 

Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2009, s. 26.
7 http://www.ne.se/lang/blogg  , hämtad 2010-04-12.
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2. Teori

Sociala medier har kommit att bli en del av organisationers externa kommunikation. I följande  

teoriavsnitt  kommer  den  klassiska  basmodellen  för  kommunikation  att  genomgås  samt  

organisationskommunikationens huvudgrenar med fokus på de externa delarna. Både traditionella  

teorier som Shannon & Weavers kommunikationsteori och moderna teorier om sociala medier och 

Internet  som  kommunikationsverktyg  kommer  att  mötas  i  teoriavsnittet  eftersom  det  finns  ett  

intresse i att se det traditionella som en grund till kommunikationen i organisationerna och se hur  

denna kan komma att förändras i och med utvecklingen av Internet och sociala medier.

2.1 Shannon & Weavers klassiska kommunikationsmodell

Den klassiska basmodellen för kommunikation utformades i slutet av 1940-talet av Claude Shannon 

och Warren Weaver. Modellens enskilda enheter (sändare-meddelande-kanal-mottagare) har blivit 

självklara  begrepp  i  teoribildning  inom  området.  Redan  från  början  fanns  teorin  om  brus  i 

kommunikationsprocessen men främst i teknisk bemärkelse.8

Figur 1. Shannon & Weavers basmodell i grundversion.9

Informationskälla är den eller de (exempelvis organisationen) som tar beslut om vilket budskap som 

ska förmedlas. Nästa steg är sedan sändaren, som förmedlar budskapet och som kodar budskapet 

till  den  utsända  signalen.  Signalen  mottages  därefter  och  avkodas  av  mottagare,  som därefter 

vidarebefordrar  budskapet  till  vald  destination.  Mottagaren  kan  även  vara  liktydig  med 

8 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 39.
9 Fiske, John, Kommunikationsteorier – en introduktion, Wahlström & Widstrand, Borås, 1997, s. 18.
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destinationen. Under processen sker  brus vilket innefattar de mottagna signaler som inte sänts av 

källan, eller sådant som gör den avsedda signalen svårare att avkoda på ett korrekt sätt.10

Ur  kommunikationsmodellen  kan  urskiljas  tre  problemnivåer  vid  kommunikation.  Den 

första  uppstår  redan  innan själva  kommunikationen och  handlar  om vilken  kanal  som är  mest 

lämpad  vid  överföringen  av  kommunikationen  och  ifall  kanalen  är  användbar.  Den  andra 

problemnivån är tolkningen av text – hur mottagaren tolkar och förstår kommunikationen och hur 

väl  tolkningen  överensstämmer  med  sändarens  ursprungliga  syfte.  Till  exempel  kan  kulturella 

skillnader påverka att budskap tolkas olika beroende på mottagare och sändare. Vikten av att vara 

noggrann i sin förmedling av budskapet är därför av betydande karaktär.11

Sändare och mottagare använder sig av olika koder och kommunikationskanaler vilket kan 

förändra kärnbudskapet.  Olika  kommunikationskanaler  kan därför vara nödvändiga beroende på 

den givna situationen.12

Med  tiden  så  tillfördes  en  återföringsfaktor  (feedback)  där  mottagaren  svarar  sändaren. 

Brusfaktorn  kom sedan  att  uppträda  i  hela  processen  och  inte  bara  i  det  valda  mediet.  Vidare 

kompletterade forskare modellen med begrepp som kodning och avkodning (encoding/decoding) 

som kan förklaras med att sändaren lägger in budskapet som mottagaren läser ut.13

2.2 Schramms relationsmodell 
En modell som skiljer sig mer från traditionella, linjära kommunikationsmodeller är Wilbur  

Schramms relationsmodell, en principmodell för hur två personer interagerar inriktad på deltagarnas 

strävan efter ömsesidig förståelse. Tanken med relationsmodellen är att människor samverkar 

socialt för att nå så djupt som möjligt in sin kommunikation.14

Här beskrivs kommunikationsprocessen som en enhet bestående av minst två parter där alla 

besitter samma förmåga att koda, tolka och förmedla information. Det finns även en ständigt 

pågående feedback mellan parterna och det är här interaktivitetens betydelse belyses i 

kommunikationsprocessen.15

10 Fiske, John (1997), s. 20.
11 Fiske, John (1997), s. 18f.
12 Fiske, John (1997), s. 12ff.
13 Larsson, Larsåke (2001), s. 40.
14 Larsson, Larsåke (2001), s. 43.
15 Severin, Werner. J. & Tankard, James.W.Jr. Communication Theories: Origins, Methods, Uses, Longman, New 

York, 1998, s. 34-35.
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Figur 2. Schramms relationsmodell.16

2.3 Organisationskommunikation med allt mer otydligare gränser

Kommunikation  är  en av de viktigaste  komponenterna  i  en fungerande  organisation.  Begreppet 

organisationskommunikation inbegriper alla kommunikativa handlingar och interaktioner  hos en 

organisation.  De  två  huvudgrenarna  inom  organisationskommunikation  är  intern och  extern 

kommunikation.17

Gränsen mellan intern och extern kommunikation är inte helt given, utan de två termerna har 

genom åren närmat sig varandra genom att det interna arbetet allt  mer används i externa syften 

samtidigt som det externa får allt fler interna anknytningar.18

Intern  kommunikation  är  uppbyggd  av  den  mänskliga  interaktion  som  sker  inom 

organisationer och mellan organisationens medarbetare.  Den interna kommunikationens formella 

uppgift  är  att  samordna  och  utveckla  områden  inom  organisationen  med  hjälp  av  exempelvis 

jobbinstruktioner,  arbetsscheman och styrdokument. Interna kommunikationskanaler strävar efter 

att nå organisationens mål genom att styra medarbetarnas aktiviteter inom organisationen.19

Extern kommunikation är den kanal som används för att organisationens medlemmar att 

interagera med personer utanför organisationen. De externa kommunikationskanalerna syftar till att 

föra  fram  meddelanden  mellan  organisationen  och  dess  omgivning  med  målet  att  influera 

omgivningens  beteende  gentemot  organisationen.  Meddelandena  som  skickas  i  den  externa 

kommunikationen används för att samla relevant information från organisationens omgivning och 

16 Severin, Werner. J. & Tankard, James.W.Jr. (1998), s. 35.
17 Larsson, Larsåke (2001), s. 66f.
18 Larsson, Larsåke (2001), s. 67.
19 Kreps, Gary L., Organizational Communication, Longman, cop, New York, 1990, s. 20f.
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förse  omgivningen  med  information  från  organisationen.  Meddelandena  är  utformade  för  att 

influera omgivningen att använda sig av det som organisationen har att erbjuda. Marknadsföring 

och reklam är  två  exempel  på externa  kommunikationskanaler  som för  ut  meddelanden.  Dessa 

kanaler  är  ofta  utformade för  att  influera  konsumenternas  köpmönster  och  få  dem att  använda 

organisationens produkter eller tjänster.20

Det har blivit svårare att dra en gräns mellan organisationen och dess omgivning på grund av 

den  ökande  användningen  av  informations-  och  kommunikationsteknik.  Medarbetare  möter 

omgivningen på  gemensamma plattformer,  exempelvis  i  forum framtagna för  att  förbättra  eller 

förändra externa publikers uppfattning av organisationen,  men där  även medarbetare  tar  del  av 

kommunikationen.21

2.4 Internet – en ny plattform för kommunikation

Från början var Internet en kanal för det material som redan var producerat, men med en digital 

touch.  I  efterhand  har  Internet  utvecklats  till  ett  självständigt  och  kraftfullt  verktyg för  dialog, 

relationer och sociala nätverk med världsomspänning. Från webb 1.0 som benämns som ”read only” 

har Internet nu kommit att bli webb 2.0: ”read, write, talk and share”. För organisationer är Internet 

en gigantisk virtuell utmaning att hantera. Ständigt ifrågasätts hur organisationer på bästa sätt ska 

kunna delta i  konversationer  om organisationen och dess varumärke,  och hur det ska nå ut  till 

specifika målgrupper och få igång nya samtal. Samtidigt är Internet en guldgruva där organisationer 

genom nätverk kan delta, lyssna och mäta på ett sätt och i en omfattning som aldrig tidigare varit 

möjligt. Förutsättningen att kunna hantera utmaningen och dra nytta av guldgruvan ligger i att ha 

koll på de format för dialog och nätverkande online som utvecklas i en rasande takt.22

Tidigare låg organisationers utmaningar framförallt i att försöka skapa en attraktiv webbplats  

på  nätet.  Allt  eftersom  Internet  skiftar  i  karaktär  behöver  angreppssättet  dock  bli  annorlunda. 

Möjligheten att utveckla en organisationsblogg är en utav strategierna, vilket ger organisationen ett 

ansikte när individer av kött  och blod säger riktiga saker och svarar på riktiga frågor, inte bara 

levererar information om organisationen.  Genom en organisationsblogg görs organisationen mer 

personlig vilket kan stärka förtroende och anseende. Men i och med webb 2.0 har Internet blivit ett 

ständigt  pågående  diskussionsforum  där  miljontals  människor  pratar  om  allt  –  och  även  om 

20 Kreps, Gary L (1990), s. 21f.
21 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats, Reflexiv kommunikation, Liber, Malmö, 2003, s. 39f.
22 Thorstenson, Göran, Människor påverkar människor, Springtime, 2007, s. 63.
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organisationer. Utmaningen för organisationer ligger i att bli en aktiv del av diskussionerna.23

Risken  med  Internet-baserad  information  är  att  den  är  för  svåröverskådlig  och  att 

meddelanden blir fragmentiserade, fakta tas fram utan att kontexten följer med. Samtidigt hjälper 

tekniken organisationer att komma över barriärer som tid och rum och ger dem möjligheten att 

kommunicera  var  de  än  befinner  sig.  Tillgängligheten  för  information  ökar  och  tekniken  är 

oslagbart snabb och billig. Internet har blivit en direktverkande kanal där organisationer kan nå sin 

omgivning utan mellanhänder eller massmedial fördelning.24

Det  gäller  för  de  informationsansvariga  att  ha  kontroll  på  grupper  som  diskuterar 

organisationen – och allra helst bli en deltagare i sådana grupper. Internet kräver ny etik och innebär 

att företagen bör vara ärliga om sig själva.25

2.4.1 Sociala mediers byggstenar

I Medieakademins rapport Förtroendebarometern 2009 säger sig varannan svensk (49%) ha använt 

sig av sociala medier dagligen eller flera gånger i veckan under det senaste året.26 Samtidigt är över 

tre miljoner svenskar registrerade som medlemmar på det sociala nätverket Facebook.27 

Skillnaden mellan  sociala  medier  och  massmedier  är  att  de senare i  traditionell  mening 

utgörs av envägskommunikation där en sändare förmedlar ett budskap till många mottagare, vilka 

inte  kan  svara  genom  samma  kanal.  Sociala  medier  främjar  däremot  möjligheten  att  många 

människor kommunicerar med många människor. Bloggar, Internetforum, wikier, videosajter och 

webbaserade fotodagböcker är bara några exempel på vad som ingår i klustret av sociala medier. 

Kombinationen  av  teknologi,  social  interaktion  och  användargenererat  innehåll  är  grunden  för 

denna  åsiktsplattform  som  kan  användas  till  allt  från  socialt  umgänge  och  underhållning  till 

nyhetsförmedling och marknadsföring.28

Sociala medier har spätt på utvecklingen om organisationers hantering av sitt eget anseende 

och gjort dem mer angelägna om att värna, skydda och framhålla sina bilder av sig själva. Åsikter 

och skuldbeläggande blir en snöboll som sätts i rullning när information som tidigare varit icke-

23 Thorstenson, Göran (2007), s. 67f.
24 Larsson, Larsåke (2001), s. 259.
25 Larsson, Larsåke  (2001), s. 263f.
26 Medieakademin (2009) Förtroendebarometern 2009, 

http://www.medieakademin.welcom.se/Fortroendebarometer2009.pdf, hämtad 2010-04-05.
27 Den 5 april 2010 hade Facebook uppskattningsvis 3 315 720 användare i Sverige, enligt Facebook Ad: 

http://www.facebook.com/ads/, hämtad 2010-04-05.
28 http://www.ne.se/lang/sociala-medier  , hämtad 2010-04-06.
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spridd blir permanent och sökbar på bloggar och i webbforum.29

I  sociala medier talas det ständigt om organisationer, varumärken och produkter – samtal 

som  inte  kan  stoppas.  Faktum  är  att  det  finns  tusentals  sociala  medieverktyg  som  möjliggör 

konversationer för människor på Internet. Därmed bör organisationer vara försiktiga och beakta vad 

de gör och vad de säger, och vem de säger det till. De måste anpassa sig efter idén om att det är 

nästintill omöjligt att gömma sig undan människor som vill konversera med eller om organisationer. 

I världen av sociala medier har organisationer ingen kontroll över att det pratas, skvallras och klagas  

samtidigt som tillgången till sådana diskussioner är enorm. Det positiva för organisationer är dock 

att sociala medier skapar möjligheter till att skapa en ”buzz” och användningen av word-of-mouth-

metoder för att ta produkter och tjänster till nya nivåer. Organisationer kanske inte kan kontrollera 

konversationerna, men med en bra social mediestrategi kan sociala medier användas till en fördel. 

En betydande influens kan leda till lyckade relationer med kunder, anställda, investerare, familj och 

vänner. Sociala medier kan ur ett organisationsperspektiv karaktäriseras med följande tre punkter:

1. Sociala medier handlar om att möjliggöra konversationer.

2. Organisationer kan inte kontrollera konversationer, men de kan influera dem.

3. Inflytande är grundstenen för att bygga ekonomiskt livskraftiga relationer.30

För  att  med  framgång  engagera  publiken  i  sociala  medier  behövs  medvetenhet  om  de  fyra 

grundstenar  som  sociala  medier  byggs  upp  av:  kommunikation,  samverkan,  utbildning och 

underhållning.31

Kommunikation

Om en person nyligen har skickat ett mail så har han eller hon kommunicerat. Om samma person 

använder olika tjänster för att via mail bjuda in en grupp människor till att läsa ett nyhetsbrev eller 

besvara en enkät, så har personen tagit kommunikationen till en högre nivå genom att använda en 

applikation  för  sociala  medier.  Om  personen  även  har  använt  Twitter  för  att  skicka  snabba 

meddelanden till en grupp människor, har han eller hon valt att använda ett specifikt socialt medium 

för att kommunicera. För att få människor att engagera sig behöver de kunna kommunicera.32 

29 Pallas, Josef & Strannegård, Lars (red), Företag och medier, Liber AB, Egypten, 2010, s. 16.
30 Safko, Lon & Brake, David K. (2009), s. 4-5.
31 Safko, Lon & Brake, David K. (2009), s. 7.
32 Safko, Lon & Brake, David K. (2009), s. 7.
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Samverkan

För de allra första användarna var Internet ett verktyg för samarbete. Om användarna deltog i en 

chatt  eller diskuterade online upplevde de samverkan. Numera finns ett flertal verktyg i sociala 

medier som är utformade för att främja samverkan mellan team, köpare och säljare, organisationer 

och  konsumenter,  till  och  med  författare  och  läsare.  Exempel  är  det  öppna  uppslagsverket 

Wikipedia som erbjuder olika medel för samverkan.33

Utbildning 

Att  utbilda sina konsumenter och träna de anställda kan vara viktigt  för att  få en framgångsrik 

affärsverksamhet. Flera verktyg inom sociala medier underlättar utbildningsprocessen och gör den 

mer dynamisk. Vissa verksamheter använder bland annat videosajten YouTube för att utbilda andra. 

Det går också att använda exempelvis bloggar för att utbilda omgivningen om verksamheten och 

saker som relaterar till den.34

Underhållning 

Reklam i traditionella medier är visserligen ett effektivt medel för att underhålla konsumenter och 

sälja produkter och tjänster, men också väldigt kostsamt. Så är det dock inte i världen av sociala 

medier där organisationer kan promota produkter online – kostnadseffektivt och snabbt.35

2.4.2 Sociala mediers skapande av närhet

Användning  av  bloggar  och  wikis  bland  organisationen  och  dess  omgivning  kan  vara  bra 

samverkansmedel  för  medarbetare  att  dela  med sig  av  generell  vetskap  och  expertiskunskaper. 

Bloggar  och wikis är  också effektiva  medel  för  att  utbilda omgivningen och skapar  en insyn i 

intressanta delar av organisationens affärsverksamhet. Kollaborationen mellan organisationen och 

omgivningen kan förbättra verksamheten, kanske till och med öka omsättningen. Detta exempelvis 

genom att om organisationer kommer närmare omgivningen kommer de även närmare eventuell 

kritik och förslag på förbättringar och på så sätt utveckla kvalitén på en produkt. Organisationer bör 

ha kontroll över vad de anställda säger om organisationen på bloggar och vid övrig användning av 

sociala medier. Hur som helst så har en organisation som utbildat medarbetarna i användning av 

33 Safko, Lon & Brake, David K. (2009), s. 8.
34 Safko, Lon & Brake, David K. (2009), s. 8.
35 Safko, Lon & Brake, David K. (2009), s. 8.

16



När gränsen mellan sändare och mottagare suddas ut Ida Hansson Käll

sociala medier möjlighet till ett framgångsrikt inflytande på sin omgivning. 36

En  blogg  som  del  av  den  externa  kommunikationen  ger  organisationen  möjlighet  att 

regelbundet publicera texter och bilder,  ge en bild  av organisationen och stärka organisationens 

anseende. Kommunikationen genom exempelvis en blogg blir mer personlig och visar människorna 

i  organisationen.  En  företagsblogg  kan  genom  att  organisationens  nyckelpersoner  presenteras 

fungera på ett relationsbyggande sätt och samtidigt ge en djupare inblick i verksamheten. Viktigt är 

att  bloggen  uppdateras  regelbundet  eftersom  det  generellt  sett  brukar  gå  snabbare  för 

väluppdaterade bloggar att få en större läsekrets.37

En Facebook-sida går  att  beskrivas som ett  mellanting  av en blogg och en mikroblogg. 

Kommunikationen sker i kortform men är dialogvänlig eftersom det är lätt att följa kommentarer till 

ett inlägg precis som i en vanlig blogg. En stor fördel för organisationer med en egen Facebook-sida 

är  att  de  ofta  kan  få  en  större  publik  på  kortare  tid  eftersom  nyheter  sprids  snabbt  mellan 

användarnätverken  på  Facebook.  Användare  som  är  intresserade  kan  följa  organisationens 

uppdateringar på organisationens egen Facebook-sida.38

2.5 Dialog med omgivningen

När initiativet till att sprida eller dela information finns hos mottagarna blir de inte längre mottagare 

utan deltagare i processen. Här behöver organisationer bygga upp och underhålla materialbanker i 

fysisk eller elektronisk form och skapa söksystem för sådana, men även skapa olika former av råd- 

och vägledning för dem som söker information och det gäller även att understödja  nätverk och 

inomgruppskommunikation.39

En fördel med sociala medier är att organisationer kan skapa en helt egen publiceringskanal i  

form av exempelvis en Facebook-sida eller en blogg för att kommunicera med omvärlden. En egen 

publiceringskanal ger möjlighet till direktkontakt med omgivningen och är en chans att snabbt nå ut 

med  egen  oförvanskad  information  utan  att  det  filtreras  genom  något  filter.  Dessutom  kan 

organisationen fokusera på angelägna frågor och skapa dialog, besvara frågor och möta eventuell 

kritik i en egen publiceringskanal.40

Vid en dialog initieras och styrs kommunikationen av båda parter. Strategier som bygger på 

dialog innebär att planeraren, i det här fallet organisationen, går ut till dem den vill kommunicera 

36 Safko, Lon & Brake, David K. (2009), s. 11.
37 Carlsson, Lena, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, Kreafon, Göteborg, 2010, s. 77f.
38 Carlsson, Lena (2010), s. 86.
39 Larsson, Larsåke (2001), s. 151.
40 Carlsson, Lena (2010), s. 53.
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med, dels för att skapa en bild av den situation parterna lever i,  dels för att använda dem som 

rådgivare.  Dialog  förutsätter  att  organisationer  ”avslöjar”  sin  egen  position  och  sina  egna 

värderingar  och  intentioner  i  kontakten  med  den  andra  parten.  Vidare  krävs  att  organisationer 

balanserar sina egna idéer och förslag med en öppenhet för alternativa versioner och uppfattningar 

av verkligheten, och strävar efter gemensamma lösningar på ett problem.41

2.6 Bevakning av omvärlden

Organisationer behöver bevaka sin omvärld, mycket för att omvärlden ständigt förändras och ibland 

sker  det  mycket  snabbt.  Förutsättningarna  för  en  organisation  kan  variera  från  gårdagen  till 

morgondagen och framtiden är svår att förutsäga.42

Det  egna  engagemanget  i  sociala  medier  är  upp  till  organisationerna  att  bestämma 

omfattningen  av,  men  däremot  går  det  inte  att  hindra  eventuella  åsikter  och  skriverier  om 

organisationen. Positiva och negativa erfarenheter byts mellan människor och konversationer pågår 

utan  organisationernas  närvaro.  Vad  exempelvis  en  bloggare  skriver  kan  ha  stor  betydelse  för 

organisationers verksamhet. Därför är det en god idé att vara medveten om vad som skrivs, positiv 

och negativ kritik, sann eller falsk.43

I  PR-sammanhang används allt  oftare  begreppet  issues  management för  omvärldsanalys. 

Men medan en omvärldsanalys bara omfattar själva analysfasen i omvärldsbevakningen, så omfattar 

issues management även den fortsatta processen; hanteringen av analysens resultat.  Grunden för 

denna typ av verksamhet är att organisationer måste bevaka sin omgivning för att lokalisera sådant 

som kan beröra dem. En omstridd fråga kanske redan finns eller kan väntas dyka upp, och kan 

innebära konsekvenser för organisationen. Issues management möjliggör att identifiera opinioner 

för vidare hantering.  Organisationer kan arbeta proaktivt  istället  för reaktivt  och agera på egna 

villkor istället för att tvingas reagera när ett problem redan uppstått. För att använda sig av issues 

management bör företagen gå igenom följande fem steg i processen fram till  genomförandet av 

åtgärder:

1. identifiering

2. avsökning

3. bevakning

41 Larsson, Larsåke (2001), s. 152.
42 Larsson, Larsåke (2001), s. 84-86.
43 Carlsson, Lena (2010), s. 51.
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4. analys 

5. prioritering av åtgärder44

Det första steget,  identifiering,  innebär att  organisationer  söker efter opinioner och trender med 

frågan om vad som håller på att hända – och om det kan påverka organisationen på något sätt. Steg 

två,  avsökning,  innebär  att  organisationer  söker  av  verkligheten  för  att  få  veta  mer  om  det 

upphittade och det kan ske genom att exempelvis studera vad som sägs på Internet, i TV-shower och 

i andra opinionsfyllda forum. Bevakning innebär att hålla uppsikt på en upptäckt opinion. Opinioner  

går igenom olika stadier av utveckling, från uppkomst till definitivt genombrott, och viktiga faser är 

när  trenden  definieras  och  när  grupper  börjar  bildas  runt  den.  Genom en  omvärldsanalys  kan 

organisationer  inte  bara  arbeta  proaktivt  utan  även  etablera  frågor  som  det  gynnas  av.  En 

organisation  kan  exempelvis  introducera  en  fråga  eller  ett  problem,  som  uppmärksammas  av 

publiken (via medierna) och görs till en angelägen sak vilken organisationen slutligen presenterar 

en lösning på – en lösning som kan innebära affärsmöjligheter för organisationen.45

Issues management tillåter organisationer att interagera effektivt med sin omgivning och gör 

interaktionen till en central del av lösandet av konflikter. Genom att integrera teoretiska strategier 

för issues management med en etisk analys skapas ett verktyg som kan bidra till att effektivt hantera 

risker och informera om risker på ett så effektivt sätt som möjligt.46

2.7 Strategier för hantering av risker och kriser

Kommunikationens  betydelse  vid  kriser  har  betonats  genom  åren.  Förr  kallades  verksamheten 

damage  control,  där  PR-män  kallades  in  efter  skandaler  och  katastrofer  för  att  avleda 

uppmärksamhet från media och allmänhet. I dag börjar organisationer bli allt mer medvetna kring 

att arbeta proaktivt och ha mer framförhållning inför en eventuell krissituation. Numera gäller det 

att agera innan en kris inträffar. Följande modell visar kommunikationsstrategiska utgångspunkter 

vid risk och kris i en organisation:

44 Larsson, Larsåke (2001), s. 84-86.
45 Larsson, Larsåke (2001), s. 85f.
46 Heath, Robert L., & O'Hair, H. Dan, Handbook of Risk and Crisis Communication, Routledge, New York, 2009, s. 

349f.
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Risk Kris 
Strategi Proaktiv (innan) Reaktiv (under/efter)
Syfte Agera för att identifiera Agera för att minimera skador

risker och undvika kris
Metoder Ambassadörsstrategier Strategisk kommunikation 

Omvärldsanalys – via interna kanaler (intranät,
Mediebevakning    möten)
Referensgrupper – pressmeddelanden,
Forskningsbevakning    presskonferenser
Politisk analys – reparationsförsök
Träning – rollspel47

Alla kriser kan inte förutspås men deras konsekvenser kan minimeras. Metoderna som tas upp ovan 

är  ambassadörsstrategier,  omvärldsanalys  och  träning.  Ambassadörsstrategier  innebär  att 

organisationen aktivt söker konstruera och etablera en tydlig och sanningsenlig föreställning om sig 

själv. Det kan ske genom exempelvis deltagande i olika forum, produktion och distribution av fakta. 

En organisation står starkare vid en eventuell kris om den etablerat sig själv som spelare på olika 

arenor  –  för  medarbetare,  intresseorganisationer,  medier  etc.  Strategin  om  en  omvärldsanalys 

innebär att med olika taktiker få ett  informationsövertag som leder till  att risker och kriser kan 

förutspås.  Den  tredje  strategin  är  operativ  och  innebär  att  regelbundet  träna  organisationens 

medarbetare i risk- och krishantering. Krisstrategierna handlar om att snabbt och tydligt nå ut med 

sanningsenlig information till olika grupper genom givna kanaler. Reparationsförsök syftar till att 

nå ut med offentliga ursäkter eller offra syndabockar.48

Vid negativ publicitet är en aspekt att se på vilken kontroll som organisationen själv hade 

över ett händelseförlopp. Andra generella faktorer är att vara klar över är hur organisationen ska 

bemöta nyheten, skandalen, katastrofen eller krisen. Ärlighet och icke-manipulation är att föredra, 

eftersom det skapar en positiv bild av organisationen som på längre sikt kan vara värdefull.49

2002 studerade Kristofer Åberg vid Högskolan i Jönköping organisationers hantering och 

undvikande av protester i en fallstudie av Ikea och McDonald's och tidskriften Café. Personliga 

intervjuer  med  organisationer  genomfördes  samt  en  dokumentanalys.  Studien  visade  att  få 

organisationer är förberedda för en attack från aktivister och att tillvägagångssätten för att bemöta 

aktivisterna ofta visat sig vara bristfälliga. Författaren menar att en bevakning av dessa grupper bör 

utföras, liksom bevakning av den egna organisationen och världen runt omkring. Det mest effektiva 

sättet för att lösa problemen har visat sig vara att föra en dialog med omgivningen.50

47 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2003), s. 60f.
48 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2003), s. 60f.
49 Dahlén, Micael & Lange, Fredrik, Optimal marknadskommunikation, Liber AB, Korotan, 2008, s. 375.
50 Åberg, Kristofer, Hur företag hanterar och undviker protester : Fallstudier av tidskriften Café, Ikea och  
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Det  finns  fem  strategier  för  hantering  av  negativa  händelser  och  negativa  rykten. 

Strategierna är applicerbara i olika hög grad beroende på vad som ligger bakom en kris eller en 

skandal.  De två  vanligaste  strategierna  är  1)  att  attackera den  negativa  publiciteten  och  2)  att 

ignorera den negativa publiciteten totalt. Om organisationen attackerar direkt är syftet att bemöta 

kritiken  och  försöka  ”avassociera”  varumärket  från  den  negativa  händelsen  eller  ryktet.  Dock 

räknas attack-strategin i regel som en dålig strategi eftersom den skapar en starkare känslomässig 

koppling  mellan  den  negativa  händelsen  och  varumärket,  även  om  människor  förstår  att 

organisationen inte är direkt skyldig. Ju mer publicitet kring en negativ händelse desto tydligare 

association får organisationen till själva händelsen. Att ignorera ett rykte eller en händelse kan vara 

klokt  om två  förutsättningar  är  uppfyllda.  Vid låg kännedom om fallet  bör  organisationen inte 

förstärka den genom att själv gå ut och kommentera situationen. Om ryktet är osant eller ligger 

utanför organisationens kontroll bör det också ignoreras. Om organisationen i själva fallet har ett 

ansvar  i  händelsen  och  står  inför  ett  verkligt  problem  bör  det  gå  ut  till  allmänheten  med 

information.51

Den tredje  strategin  är  att avlägsna kopplingen mellan organisationen och  den  negativa 

händelsen. Om fallet ter sig sådant att organisationen inte har någon kontroll över det som har skett 

och faktiskt inte är ansvarig för händelsen, bör organisationen distansera sig från händelsen. Om 

organisationen däremot har haft ett ansvar kan den också distansera sig genom att först rätta till 

problemet  och  sedan gå  ut  med information  om att  stora  resurser  har  lagts  på  att  undvika  att 

liknande situationer uppstår i framtiden.52

Den  fjärde  strategin  går  ut  på  att  ”positivisera”  eller  neutralisera  händelsen  i  sig.  En 

förutsättning för denna strategi är dock att det går att ändra uppfattningarna om händelsen i fråga. 

Den femte och sista strategin går ut på att komma runt den negativa publiciteten. Detta genom att 

trycka  på  andra,  positivt  värderade,  varumärkesattribut.  När  den  negativa  publiciteten  rör  en 

engångshändelse som är välkänd bland allmänheten är denna strategi att föredra. Organisationen 

bör först ta sitt ansvar för sin del av händelseförloppet och därefter föra över associationerna till 

organisationens ursprungliga goda rykte. Därmed förflyttas fokus från det aktuella problemet till 

den organisationshistorik som inte är belastad med några problem. Denna strategi fungerar däremot 

inte för händelser som riskerar att upprepas.53

McDonalds, M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Sektionen för kommunikation, 2002.
51 Dahlén, Michael & Lange, Fredrik (2008), s. 375f.
52 Dahlén, Michael & Lange, Fredrik (2008), s. 376.
53 Dahlén, Michael & Lange, Fredrik (2008), s. 376f.
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2.8 Sammanfattning av teori

Den  klassiska  kommunikationsmodellen  består  i  huvudsak  av  sändare  och  mottagare. 

Problemområden  för  denna  är  exempelvis  vilken  kanal  som  är  lämpad  för  det  som  ska 

kommuniceras, om kanalen är användbar och hur den överensstämmer med det ursprungliga syftet. 

Här betonas vikten av att vara noggrann vid valet av kommunikationsmedel. 

Schramms relationsmodell  är  inriktad på deltagarnas strävan efter  ömsesidig förståelse  i 

kommunikationsprocessen  och  alla  parter  besitter  förmågan  att  koda,  tolka  och  förmedla 

information. Det pågår även en ständig feedback och interaktiviteten i processen belyses.

Kommunikation är  en viktig komponent för att  organisationer ska fungera.  Den består i 

huvudsak  av  två  delar  –  intern  och  extern  kommunikation.  Kommunikationen  som  sker  med 

organisationens omgivning tillhör  den externa  och syftar  till  att  föra  fram meddelanden mellan 

organisationen och dess omgivning. I och med användningen av ny kommunikationsteknik som 

Internet blir det allt svårare att dra en gräns mellan organisationen och omgivningen eftersom nya 

kommunikationsmedel skapat en ny, interaktiv plattform för dessa att mötas. Vid Internets början 

var  det  viktigt  för  organisationer  att  ha  en  webbplats,  men utvecklingen  har  i  dag  lett  till  att 

organisationer  även bör ha interaktiva mötesplatser  som exempelvis  en blogg för  att  stärka sitt 

anseende och bli en aktiv del av de diskussioner som finns online. Internet främjar även möjligheten  

att kommunicera när som helst oberoende av tid och rum.

Sociala  medier  har  blivit  verktyget  för  organisationer  att  använda  sig  av 

flervägskommunikation med omgivningen, men det gäller för organisationer att vara ärliga om sig 

själva. Organisationer bör vara aktsamma vid kommunikation på Internet. Sätts rykten igång på 

Internet skapas en snöboll i rullning och ryktena blir sökbara och permanenta. Fördelen med sociala 

medier som kommunikationskanal är om en ”buzz” skapas och ett positivt rykte sprids. En bra 

mediestrategi för att kunna hantera sociala medier och dess effekter är viktigt.

Kommunikation  leder  till  engagemang  och  Internet  är  ett  verktyg  för  samarbete  och 

samverkan mellan organisationer och omgivningen. Utbildning i hur organisationens medarbetare 

ska se på och förmedla sin arbetsplats är nödvändigt, men sociala medier kan även användas som 

verktyg för att utbilda omgivningen om den egna organisationen. Sociala medier är ett  effektivt 

verktyg för promotion av organisationen eftersom ”snack” sker snabbt och under enkla former.

I och med Internet och sociala medier kommer organisationen närmare sin omgivning men 

också  närmare  omgivningens  tankar  och  kritik.   En  blogg  eller  en  Facebook-sida  kan  för 

organisationen  fungera  som en  närhetsskapande  kanal  med  omgivningen  och  är  positiv  i  den 
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bemärkelsen att information från och om organisationen inte filtreras och att en dialog kan ske 

direkt  med  omgivningen.  För  att  vara  medveten  om  vad  som sägs  om organisationen  behövs 

omvärldsbevakning. Omvärldsbevakning,  eller  mediebevakning som det också kan kallas,  är till 

hjälp  när  organisationer  vill  arbeta  proaktivt  istället  för  reaktivt.  Organisationer  bör  söka  efter 

opinioner och trender för att notera vad som håller på att hända och om det påverkar den egna 

organisationen. I dag är det organisationen som många gånger får ändra sitt sätt att kommunicera 

och inte omgivningen. Anpassningen till att exempelvis vara aktiv i sociala medier, som blivit ett 

populärt fenomen hos omgivningen, är viktig. I dag arbetar organisationer med proaktivt för att vara 

förberedda på eventuell uppmärksamhet från media och allmänhet. Proaktivt arbete kan handla om 

att konstruera och etablera en tydlig bild av organisationen och att ha bra taktiker för att förutspå 

kommande reaktioner. Organisationer bör även vara sanningsenliga få ut ”rätt” information i rätt 

kommunikationskanaler. Rätt strategival för att hantera krissituationer är av betydande karaktär vid 

exempelvis negativ publicitet och rykten. Att kommunicera ”rätt” och på rätt sätt spelar en allt mer 

betydande roll i dagens interaktiva och digitaliserade värld.
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3. Metod

I  detta  avsnitt  beskrivs den metod som har  använts  i  studien.  En översikt  på undersökningens  

tillvägagångssätt presenteras och den kvalitativa metod som använts motiveras. Presenteras gör  

även de intervjuer som legat till grund som primärdata för studiens kommande analysavsnitt. Här  

beskrivs även de fallorganisationer med vilka intervjuerna har skett.

3.1 Den kvalitativa metoden

En kvalitativ studie är rimlig om studien söker förstå människors sätt att resonera eller att urskilja 

varierande handlingsmönster.  Med informella och kvalitativa intervjuer  ges  större förståelse  för 

upplevelser och underlättar att finna ett mönster av upplevelser och erfarenheter hos de intervjuade. 

Med denna intervjumetod gäller att se verkligheten som den intervjuade personen ser den för att 

sedan tolka vad det kan innebära sett u det givna teoretiska perspektivet och den givna situationen.54

Kvalitativa metoder lämpar sig mycket bra inte bara för att förstå att vissa fenomen hänger 

ihop utan också varför de gör det. På det området är den kvalitativa ansatsen överlägsen, och genom 

sin rika information kan den resultera i mer detaljerade upplysningar om verksamma mekanismer.55

3.2 Fallstudie

Fallstudier lämpar sig det som ska uppnås i studien är en djupare förståelse av en viss händelse. 

Fallstudier är också lämpliga vid beskrivning av vad som är specifikt för en viss plats, till exempel 

en organisation. Det specifika hos själva platsen – kontexten – är det som studien söker information 

om. För det tredje så lämpar sig också fallstudier för teoriutveckling. Genom att gå på djupet i fråga 

om ett enskilt fall kan sådant som inte var klart i förväg identifieras.56

Fallstudier är också lämpade för forskare som arbetar på egen hand eftersom de rymmer 

möjligheten att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad tidsrymd. 

Det vanligaste vid användning av fallstudie som metod är att genomföra den i ett projekt i sig. Ett 

problem eller en företeelse definieras och information samlas in, exempelvis genom observationer 

eller intervjuer som metodval.57

Kritik mot fallstudier sträcker sig till ifrågasättandet av värdet med ett studium av enstaka 

54 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 15-17.
55 Jacobsen, Dag Ingvar (1997), s. 247.
56 Jacobsen, Dag Ingvar (1997), s. 97f.
57 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, Danmark, 2007, s. 20.
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händelser eller enheter. Kritiker menar att det är svårt att kontrollera informationen och att det alltid 

finns en risk för skeva eller snedvridna resultat. Men samtidigt som det är bra att vara medveten om 

den kritik som formulerats, kan fallstudier utgöra ett bra alternativ för en ensam forskare eftersom 

den ger möjlighet att något så när ingående studera en viss aspekt av ett problem eller företeelse.58

3.2.1 Genomförande

Intervjuerna för studien genomfördes under perioden 6 april – 28 april 2010. Dessförinnan skedde 

research för att hitta intressanta företag. Nedan följer en översikt över genomförandeprocessen:

Figur 2. Översikt över studiens genomförandeprocess.

58 Bell, Judith (2007), s. 21f.
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3.3 Val av metodansats

Valet av ansats för studien är  induktiv och utgår från flera enskilda fall ur studiens empiri för att 

sedan observera ett samband i samtliga dessa och därmed låta sambandet vara det generellt giltiga. 

Då kvalitativa  metoder  är  mer öppna för  information är  användningen av sådana metoder  ofta 

förenad med mer induktiva ansatser.59

Svagheten med induktion är att den inte kan generera teori och djupstrukturer utan främst 

syftar till att utveckla empiriska summeringar och ytstrukturer.60 

Kritik har också riktats mot det faktum att det ansågs omöjligt och naivt att tro att någon 

kunde gå  ut  i  verkligheten  med  ett  helt  öppet  sinne  –  något  som karaktäriserar  den  induktiva 

ansatsen.61

I formaliseringen av induktionen som följer härnäst betyder P(x) ”x har egenskapen P”:

P(a), P(b)...

Alltså: för alla gäller P(x)62

Den  induktiva  ansatsen  kommer  att  användas  genom  att  samband  observeras  i  resultat-  och 

analysdelen,  och att  de egenskaper  merparten av organisationerna talar  om kommer att  vara  de 

generellt gällande i slutsatsen.

3.4 Tolkning vid analys

För  att  tolka  de  transkriberade  intervjuerna  kommer  en  hermeneutisk  tolkning  att  användas. 

Hermeneutik bildar en vetenskaplig grund för den kvalitativa studiens betoning på förståelse och 

tolkning.  Det centrala  i  hermeneutiken ligger i att tolka ett uttalande genom att fokusera på ett 

djupare meningsinnehåll än det som omedelbart uppfattas.63

De enskilda delarna av materialet tolkas och relateras i sin tur till helheten och så vidare, 

vilket kan benämnas som den hermeneutiska cirkeln. Denna pekar på att ge en djupare förståelse av 

meningen. Problemet i tolkningsprocessen är att träda in i denna cirkel på ”rätt sätt”. Ett försök till 

59 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 43.
60 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur, Danmark, 2008, s. 54ff.
61 Jacobsen, Dag Ingvar (2002), s. 43.
62 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008), s. 60.
63 Dalen, Monica, Intervju som metod, Gleerups Utbildning AB, Oslo, 2007, s. 14.
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detta kan exempelvis vara att pröva sina deltolkningar mot meningen hos materialet som helhet, och 

sedan gå tillbaka till deltolkningen med försök till en ny infallsvinkel.64

Varje tolkning innebär förnyelse och kreativitet och tolkningen går utöver det omedelbart 

givna och söker berika förståelsen genom att frambringa nya samband i texten och därmed vidga 

dess mening. En vanlig invändning mot intervjuanalyser är att olika uttolkare hittar olika innebörder 

i samma intervju. I en sådan invändning underförstås ett krav på objektivitet i den meningen att ett 

uttalande bara har en enda korrekt och objektiv mening, och uppgiften är att finna denna enda och 

sanna mening. I strid mot ett sådant krav tillåter den hermeneutiska tolkningen en mångfald av 

legitima tolkningar.65

3.4.1 Att hitta samband i data

Samband kan uppfattas på minst två olika sätt. Som begrepp och kategorier hänger de samman för 

att forskaren, eller data, på ett eller annat sätt förenar dem. Exempelvis kan två begrepp associeras 

med varandra genom att ingå i en större samlingskategori. Kategorier hänger samman substantiellt 

och ett sådant samband kan vara att ett förhållande förklarar ett annat, att ett förhållande påverkar 

ett annat eller att ett förhållande är orsaken till att ett annat uppstår. 66

3.4.2 Användning av citat i analysen

Det spelar en viktig roll hur citat arbetas med i kodnings- och analysprocessen. I analysprocessen är 

det viktigt att citat väljs ut och redovisas på rätt sätt. Exempel på typer av citat som forskaren bör 

leta efter är citat som fångar upp det väsentliga, citat som kan tjäna som exempel för många, och 

citat som förekommer sällan.67

Den  metod  som  är  aktuell  för  användning  av  citat  i  kommande  analysavsnitt  är  den 

tematiska metoden som utgår från ett antal huvudområden, och under varje område finns citat som 

belyser det aktuella temat.68

64 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 226.
65 Kvale, Steinar & Brinkman, Svend (2009), s. 227.
66 Jacobsen, Dag Ingvar (2002), s. 240.
67 Dalen, Monica (2007), s. 105f.
68 Dalen, Monica (2007), s. 108.

27



När gränsen mellan sändare och mottagare suddas ut Ida Hansson Käll

3.5 Reliabilitet och validitet

Vad gäller  reliabilitet så menas traditionellt att en mätning är så att säga stabil och inte utsatt för 

slumpinflytelser – alla intervjuare ska fråga på samma sätt och situationen ska vara likadan för alla. 

Problemet vid att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad mätning är 

förutsättningen av ett statiskt förhållande. Snarare deltar människor hela tiden i processer och skilda 

resultat  bör förväntas vid skilda tidpunkter. Samma resonemang gäller  vid  validitet – att  frågan 

mäter det den är avsedd att  mäta.  Idén om reliabilitet  och validitet  härstammar från kvantitativ 

metodologi och i samband med kvalitativa studier blir dessa begrepp något annorlunda. Men även 

om kvalitativ mätning av reliabilitet och validitet är något luddig, så ska ändå intervjuer och annan 

datainsamling ske så att data blir tillförlitliga, trovärdiga och adekvata. Detta kan ske genom bland 

annat  att  bibehålla  objektivitet  under  intervjun  och  att  inte  avslöja  sina  egna  åsikter  inför  den 

intervjuade, eftersom det är den intervjuades föreställningar som ska tas fram och förstås.69

3.6 Insamling av data

Primärdata  har  samlats  in  genom  intervjuer  som  gjorde  individuellt  med  varje  organisation. 

Idealistiskt är att använda sig av primärdata med teoribyggen som stöd eftersom olika data kan ge 

stöd åt varandra och styrka de resultat som forskaren kommer fram till i studien.70

3.6.1 Intervjuer 

Undersökningen  bestod  utav  en  frågeguide  med  enhetliga  frågeställningar  förutom  en 

situationsanpassad fråga för varje organisation. Den situationsanpassade frågan var baserad på en 

situation  där  organisationen  fått  reaktioner  i  en  grupp  på  Facebook.  Intervjuerna  utfördes  via 

datorprogrammet  Skype  och  spelades  in  som  ljudklipp  på  datorn.  Samtliga  respondenter  har 

muntligt godkänt att intervjuerna spelats in digitalt. Därefter har intervjumaterialet transkriberats 

ned. Den person som inte var tillgänglig för en telefonintervju har intervjuats via mail samt delat 

med sig av ett policydokument gällande organisationens riktlinjer för sociala medier.

De intervjuer som genomförts  är  semistrukturerade  och har utgått  från en intervjuguide, 

vilket  krävs  vid  användning  av  semistrukturerad  eller  fokuserad  intervju.  Intervjuguiden  ska 

innehålla centrala teman och frågor som tillsammans ska täcka de viktigaste områdena för studien. 71

69 Trost, Jan (1997), s. 101-103.
70 Jacobsen, Dag Ingvar (2002), s. 152f.
71 Dalen, Monica (2007), s. 31.
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Semistrukturerade intervjuer refererar till den kontext i vilken forskaren har en rad av frågor 

som är genererade från ett intervjuschema men där frågornas ordningsföljd kan variera. Forskaren 

har vid semistrukturerade intervjuer en viss handlingsfrihet att ställa följdfrågor om respondenternas  

svar leder in på ett mer intressant spår.72 

Intervjufrågorna  har  tagits  i  den  ordning  de  passar  och  den  intervjuade  har  ibland styrt 

ordningsföljden och följdfrågor har formulerats  beroende av tidigare svar.  Dock är  intervjuerna 

strukturerade i den mening att de håller sig till ett visst område och inte till flera.

Efter  förarbetet  konstruerades  de  intervjuguider  som  användes  under  intervjuerna  för 

huvudstudien. Utöver den situationsanpassade frågan var övriga frågor i undersökningen samma för 

samtliga intervjuobjekt.

3.7 Intervjuernas uppbyggnad

Under  intervjuerna  gavs  först  en  kortare  introduktion  av  studien  samt  tillfrågades  samtliga 

intervjuade personer om de godkände en digital inspelning av intervjun. Frågorna är uppbyggda på 

det sättet att först tillfrågas de intervjuade om organisationens syn på sociala medier i allmänhet och 

om de har någon mediebevakning som bevakar sociala medier.  Därefter diskuterades den specifika 

situation  där  en  Facebookgrupp  med  många  medlemmar  uppmärksammat  ett  problem eller  ett 

område som rör organisationen. Slutligen ställdes frågan om organisationen ser att  den kan dra 

fördel av att problem uppmärksammas och belyses i Facebookgrupper, men även i andra sociala 

medier som exempelvis bloggsfären.

3.8 Urval av fallorganisationer

Vid kvalitativa studier bör begränsningen vara fyra-fem intervjuer för att undvika ett ohanterligt 

stort material men även för att kunna se alla viktiga detaljer som förenar eller som skiljer. 73

Valet gjordes att studera fem organisationer för att få en överblick över deras resonemang 

kring sociala medier och kritik och konsumentbemötande i sociala medier. Följande steg beskriver 

urvalsprocessen för research av fallorganisationer till studien:

1. Sökning på Google efter sökord som exempelvis ”Populär Facebookgrupp”, ”Protester på 

Facebook” och ”Uppror på Facebook” för att hitta artiklar om sådana händelser.

72 Brynman, Alan & Bell, Emma, Business Research Methods, Oxford University Press, New York, 2003, s. 474.
73 Trost, Jan (1997), s. 110.
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2. Genomläsning av funna artiklar.

3. Uppsökning av grupper på Facebook.

4. Se om grupperna är intressanta i studien, exempelvis genom att antalet medlemmar är högt 

och om det sker någon aktivitet i gruppernas gästböcker.

5. Research  efter  material  som visar  om organisationerna  har  bemött  kritiken,  exempelvis 

genom att ha kommenterat direkt i Facebook-gruppen eller på sin egen webbplats i form av 

pressmeddelande eller blogginlägg.

6. Kontakt med den person som jag personligen tror kan vara ansvarig för frågor om sociala 

medier  och  hur  organisationen  hanterar  dessa.  De  representanter  som kontaktades  från 

respektive  organisation  var  antingen  informationschef,  kommunikationschef  eller 

marknadschef. I vissa fall har jag blivit hänvisad till annan person inom organisationen som 

den jag först kontaktat ansett att jag borde tala med.

Urvalskriterierna  har  varit  att  Facebook-grupperna  måste  ha  uppmärksammats  antingen  genom 

tidningsmedier online eller i bloggsfären. De grupper som varit intressanta har haft minst 1 000 

medlemmar på Facebook vid det  aktuella tillfälle  då urvalet  skedde,  med undantag för Svensk 

Fastighetsförmedling som ej haft en protesterande Facebook-grupp emot sig men däremot svarat på 

kritik  som  skett  i  bloggsfären  och  därför  ansetts  relevant  som  en  av  de  undersökta 

fallorganisationerna.  De  respondenter  som intervjuats  arbetar  med kommunikation,  information 

eller digitala medier inom respektive organisation och ansågs därför mest lämpliga att svara för 

organisationens syn på deltagande i sociala medier och Facebook.

3.8.1 Kooperativa Förbundet & Coop

Kooperativa  Förbundet  (KF)  är  ett  förbund  för  landets  47  konsumentföreningar  med  över  tre 

miljoner  medlemmar  och  är  samtidigt  en  detaljkoncern  med  dagligvaror  som kärnverksamhet. 

Sedan  den  första  januari  2008  är  Kooperativa  Förbundet  en  detaljhandelskoncern  och 

operativt ansvarig för Coop.74 Coop Dagligvaruhandel är ett affärsområde inom Kooperativa 

Förbundet som bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, 

Coop Konsum, Coop Nära, Coop Bygg samt Mataffären.se och Daglivs.75

När  Kooperativa  Förbundet  (KF)  &  Coop  i  mars  2009  valde  att  byta  Skånemejeriets 

74 http://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/  , hämtad 2010-05-12.
75 http://www.coop.se/Globala-sidor/om_coop/  , hämtad 2010-05-12.
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produkter mot Arlas uppstod det av Expressen myntade ”mjölkkriget” på nätet. Tusentals kunder 

protesterade och Facebookgruppen ”Coop suger  fett  –  sälj  skånsk mjölk i  Skåne!”  blev snabbt 

populär.76 Utöver  Expressen  valde  också  tidningar  som  Lantbrukets  Affärstidning77 och 

Sydsvenskan78 att skriva om protesterna på Facebook. Mer än ett år senare, i maj 2010, är antalet 

medlemmar  i  Facebookgruppen  uppe  i  över  12  000  personer.  Dessa  diskuterar  fortfarande 

händelsen men även liknande fall.79 Coop bemötte händelsen på Facebook i en av grupperna som 

reagerat över händelsen, genom att låta en projektledare i organisationen kommentera det enskilda 

fallet och ge en förklaring till bytet av mejerileverantör.80

På Coops webbplats finns en länk till bloggen ”Alltid hungrig” som drivs av Sara Begner 

som  tilldelats  titeln  ”Matinspiratör”.  Coop  har  även  en  sida  på  Facebook  där  nyheter  och 

meddelanden presenteras i kortform.81

3.8.2 Findus Sverige AB

Findus Sverige AB är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag och den tredje största enheten inom 

koncernen Findus Group.82 Findus historia började 1941 när konfektyrföretaget Marabou köpte den 

Skånska Frukt-vin- & Likörfabriken i Bjuv. Efter sammanslagningen döptes företaget om till Findus  

och 1945 lanserade Findus de första djupfrysta produkterna i Sverige. Idag är Findus en del av den 

internationella  Findus  Group  koncernen,  ägd  av  Lion  Capital.  Lion  Capital  är  ett  av  Europas 

ledande "private equity" företag som specialiserat sig på konsumentvaror.83

Den 12 mars meddelande Findus i ett pressmeddelande att de startat en tävling på Facebook 

där Sveriges bästa mamma ska utses. Två dagar senare postade Rättviseförmedlingen, ett ideellt 

projekt som syftar till att hitta förmågor av underrepresenterat kön för medverkan i tidningar, tv-

program etc.84, ett inlägg på sin Facebook-sida där de menade att Findus "råkat döpa tävlingen lite 

konstigt"  och  ville  påminna  Findus  om  att  även  män  är  föräldrar.  Reaktionerna  som 

Rättviseförmedlingen  fick  var  av  blandade  åsikter  men kommentarer  som att  "man  är  två  om 

föräldraskap" var inte sällan förekommande. Personerna bakom Rättviseförmedlingen publicerade 

76 http://kvp.expressen.se/nyheter/1.1486574/mjolkkrig-i-skane-mot-coop-affarer  , hämtad 2010-05-11.
77 http://www.atl.nu/Article.jsp?article=51999  , hämtad 2010-05-11.
78 http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article419209/Coop-Skane-backar-om-mjolken.html  , hämtad 2010-05-11.
79 http://www.facebook.com/group.php?gid=52509969260&v=wall&ref=search  , hämtad 2010-05-11.
80 http://www.facebook.com/topic.php?uid=53412224188&topic=12227  , hämtad 2010-05-17.
81 http://www.facebook.com/coopisverige?ref=search&sid=821200413.1494131334..1  , hämtad 2010-05-12.
82 http://www.findus.se/om-findus/  , hämtad 2010-05-12.
83 http://www.findus.se/historia/  , hämtad 2010-05-12.
84 http://rattviseformedlingen.se/  , hämtad 2010-05-12.
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även ett inlägg om tävlingen på sin projektblogg.85 Allmänheten uppmanades att kontakta Findus 

marknadschef  för  att  framföra  sin  åsikt  och  även  på  Findus  egen  Facebook-sida  gick 

kommentarsfunktionen  varm.86 Den  15  mars  kommenterade  Findus  kritiken  på  sin  blogg  och 

menade  att  de  tar  åt  sig  av  åsikterna.87 I  efterhand  gick  Findus  in  och  ändrade  texten  i 

tävlingsinformationen från "Varje år föds lite fler än 100 000 barn i Sverige och 100 000 kvinnor 

blir följaktligen mammor" till "Varje år föds lite fler än 100 000 barn i Sverige och drygt 200 000 

personer blir följaktligen föräldrar".88 Slutligen hoppade Göteborgs-Posten på tåget och skrev en 

artikel om reaktionerna mot tävlingen.89

3.8.3 Riksteatern

Riksteatern startades 1933 och är en ideell organisation som får anslag från staten. Organisationen 

har  i  dag  28  anslutna  organisationer  och  229  lokala  riksteaterföreningar  med  fler  än  42  000 

medlemmar över hela Sverige.90 På Riksteaterns finns en länk till Riksteaterbloggen.se – en blogg 

som bedrivs av personal inom organisationen. Riksteatern har även en Facebook-sida där de den 12 

maj 2010 skrev en notis om att de bjuder in till ett öppet samtal om Mosebackes framtid.91

Under sommaren 2008 blev det känt att Mosebacke Etablissement, det företag som driver 

verksamheten  på  Mosebacke  terras  och  i  delar  av  Södra  teaterns  lokaler,  blivit  uppsagda  av 

hyresvärden  Riksteatern.  På  bara  några  dagar  fick  Facebook-gruppen  "Bevara  Mosebacke  på 

Söder!" över 3 000 medlemmar och i gruppens gästbok skrevs kommentarer som "Katastrof för 

kulturlivet  på söder om detta  sker" och "Absoluta favoritstället  får  ju inte försvinna!". Svenska 

Dagbladet uppmärksammade reaktionerna och skrev en artikel om händelsen.92 Efter reaktionerna 

bemötte  Riksteatern  kritiken  med  ett  pressmeddelande  på  sin  webbplats  där  organisationen 

förklarade varför kontraktet blivit uppsagt.93 Två år senare, i maj 2010, har gruppen över 18 000 

medlemmar som fortfarande diskuterar uppsägningen och Riksteaterns agerande mot Mosebacke.94

85 http://rattviseformedlingen.se/post/447830782/sveriges-basta-foralder  , hämtad 2010-05-12.
86 http://www.facebook.com/FindusSverige?v=feed&story_fbid=364166761325&ref=mf  , hämtad 2010-05-12.
87 http://www.findus.se/Blogg.aspx?l=/2010/03/15/vara-tankar-om-sveriges-basta-mamma/  , hämtad 2010-05-12. 

Inlägget är numera borttaget men har lästs tidigare under studiens utformning.
88 http://www.socialamedier.com/2010/03/23/findus-far-sina-fiskar-varma-pa-facebook/  , hämtad 2010-05-12.
89 http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.340308-protester-mot-sveriges-basta-mamma  , hämtad 2010-05-12.
90 http://www.riksteatern.se/upload/Om%20Riksteatern/Riksteatern/Kongress%20och  

%20ledning/Riksteatern2008.pdf, hämtad 2010-05-12.
91 http://www.facebook.com/Riksteatern?ref=ts  , hämtad 2010-05-12.
92 http://www.svd.se/stockholm/nyheter/mosebacke-rykte-skapar-protester_1486549.svd  , hämtad 2010-05-12.
93 http://www.riksteatern.se/templates/Undersida____7092.aspx  , hämtad 2010-05-12.
94 http://www.facebook.com/group.php?gid=33434195329&v  , hämtad 2010-05-12.
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3.8.4 Sotenäs kommun 

Sotenäs kommun är en kommun i Bohuslän med cirka 9 200 invånare. Orter inom Sotenäs kommun 

är bland annat Kungshamn, Smögen och Väjern. Den kommunala verksamheten finansieras främst 

genom kommunalskatt. Kommunens verksamhet finansieras också genom bidrag från staten och 

avgifter i verksamheten. På kommunens officiella webbplats Sotenas.se finns inte någon blogg om 

kommunen  och  inte  heller  något  som antyder  till  att  kommunen  är  verksam i  sociala  medier. 

Sotenäs kommun är inte heller aktiv på Facebook.95

I  mars  2010  mötte  Sotenäs  kommun  åtskilliga  reaktioner  från  allmänheten  när 

kommunledningen  tog  beslutet  att  inte  låta  Maggie  Karlsson,  64,  och  hennes  make  Torsten 

Karlsson,  89,  bo tillsammans på  ett  äldreboende.  En student  vid  Chalmers i  Göteborg  startade 

gruppen  "LÅT TORSTEN  OCH MAGGIE  KARLSSON  FÅ  LEVA IHOP!"  på  Facebook  och 

antalet medlemmar ökade snabbt. I gruppen uppmanades personer att kontakta Sotenäs kommun för 

att få dem att ändra sitt beslut. Tidningsmedier som Bohuslänningen96 och GT97 skrev artiklar om 

händelsen. Dock nämner ingen av artiklarna reaktionerna i den populära Facebook-gruppen.

3.8.5 Svensk Fastighetsförmedling

Svensk  Fastighetsförmedling  är  en  svensk  fastighetsmäklarkedja  och  ingår  i  bank-  och 

finanskoncernen BnB NOR. Organisationen har cirka 220 bobutiker runt om i landet och arbetar 

med förmedling av villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och 

lantbruk.98

Svensk  Fastighetsförmedling  har  bloggen  "Boendebloggen"  som  finns  länkad  på  den 

officiella webbplatsen. Bloggen bedrivs av organisationens presschef som ska "förse pressen med 

nyheter, fakta och svara på frågor" samt Svensk Fastighetsförmedlings webbredaktör som lägger ut 

inspirerande  artiklar,  råd  och  boendetips  på  bloggen.99 Organisationen  har  även  en  officiell 

Facebook-sida som uppdateras med kortare nyheter och bostadstips.100

Till skillnad från föregående organisationer upptäcktes ingen ”upprorsgrupp” mot Svensk 

Fastighetsförmedling  på  Facebook  men  däremot  har  organisationen  besvarat  kritik  som skett  i 

95 http://www.sotenas.se/kommunen.4.3bdd1f2911f26749dbe800010060.html  , hämtad 2010-05-12.
96 http://bohuslaningen.se/nyheter/bohuslandal/1.762331-torsten-far-flytta-in-till-sin-maggie  , hämtad 2010-05-12.
97 http://gt.expressen.se/nyheter/1.1916505/torsten-89-far-inte-bo-med-frun-maggie  , hämtad 2010-05-12.
98 http://www.svenskfast.se/Templates/Page____7.aspx  , hämtad 2010-05-12.
99 http://blogg.svenskfast.se/om/  , hämtad 2010-05-12.
100http://www.facebook.com/svenskfast?ref=search&sid=821200413.3508915512..1  , hämtad 2010-05-12.
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bloggar och organisationen använder sig av sociala medier i sin externa verksamhet.101

101Ur intervju med Gunilla Mattsson, ansvarig för digitala medier vid Svensk Fastighetsförmedling, 2010-04-28.
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4. Resultat och analys

I detta avsnitt kommer tolkningar av den insamlade empirin genomföras och relateras till de teorier  

som presenterats i teoriavsnittet.  Resultat- och analysavsnittet är uppbyggt utifrån de teoribyggen 

som  tidigare  presenterats.  Här  varvas  intervjuer  med  teoriram.  Inledningsvis  redovisas  

organisationernas syn på sociala medier som extern kommunikationskanal, därefter hur de ser på  

dialogen med omgivningen samt deras eget bemötande av kritik i sociala medier. Redovisas gör 

även organisationernas egen bevakning av sociala medier och deras syn på hur vetskap om kritik 

och önskemål i sociala medier kan hjälpa den egna organisationen.

4.1 Sociala medier – en extern kommunikationskanal med transparens

Sociala medier har tagit extern kommunikation till nya höjder genom att underlätta processen för 

medarbetare  att  interagera  med  personer  utanför  organisationen.  Men  precis  som  med  de  tre 

problemnivåerna i Shannon & Weavers modell från 1940-talet finns liknande problemnivåer även 

med den moderna tekniken och användningen av sociala medier i organisationskommunikationen.

För  Findus  måste  valet  att  använda  sociala  medier  i  sin  externa  kommunikation  ha  en 

koppling till organisationens övergripande kommunikationsplan och det är viktigt med en strategi 

bakom varför man går in i sociala medier. Det måste även finnas en vilja att vara på den specifika 

kommunikationskanalen eftersom det skapar trovärdighet hos organisationen. Sociala medier ger 

omgivningen en insyn i organisationen, vilket Findus menar stämmer överens med vad de strävar 

efter.

”För oss handlar det ytterst om det här med transparens, ärlighet, för att på så sätt få en

trovärdighet. Och då handlar det om att vara transparenta och ärliga i allt vi gör och där

passar sociala medier väldigt bra in.”

Mariette Lindsjö, marknadschef på Findus.

På Riksteatern menar man att sociala medier är ett sätt att synliggöra produktioner och informera 

allmänheten om dem, och detta sker främst genom inlägg i den egna bloggen.  KF & Coop ser 

däremot inte sociala medier som en extra kanal för marknadsföring utan försöker i stället ha så lite 

kampanjinformation  och  erbjudanden  som  möjligt.  De  ser  sociala  medier  som  en  åsikts-  och 

intressemöjlighet och syftet med användningen av sociala medier som extern kommunikationskanal 

är att skapa ett ökat intresse för mat och organisationens ekologiska varor eller produktion.
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På Svensk Fastighetsförmedling använder man sig av sociala medier som en del av den 

externa  kommunikationen  och  främst  för  kontakt  med  mäklarstudenter  genom  bloggen 

”Rekryteringsbloggen”. På Facebook-sidan läggs nya objekt upp.

Sociala medier är en svår virtuell  utmaning att  hantera och ifrågasättandet ligger många 

gånger  i  hur  organisationer  ska  använda  Internet  och  sociala  medier  för  att  interagera  med 

omgivningen. Exempel på detta är Sotenäs kommun där problemet med sociala medier som extern 

kommunikationskanal  ligger  i  huruvida  det  är  tjänstemän  eller  politiker  som  ska  sköta 

användningen av sociala medier och vilka av dessa som ska gå in och bemöta kritik och föra dialog 

med omgivningen. Kommunen menar att frågan om hur och vem som ska hantera användningen av 

sociala  medier  är  "jättesvår" men att  det  skulle  kunna vara  intressant  om kommunens politiker 

bloggade  inför  nästa  val,  både  politiker  från  alliansen  och  från  oppositionen.  Däremot  krävs 

kunskap i bloggverktyg och i konsten att blogga, vilket kommunen inte tror att dess politiker är 

”riktigt bekväma med” teknikmässigt. Vad än utgången i frågan blir så behövs en policy formas för 

detta, menar Sotenäs kommun.

4.1.1 Dialog med omgivningen

Om en organisation skulle gå en kris till mötes är en dialog med omgivningen önskvärt för att nå 

omgivningen  utan  mellanhänder.  Genom  en  blogg  och  Facebook-sida  förser  organisationen 

omgivningen med information från organisationen men den influerar även omgivningen att använda 

sig av det som organisationen har att erbjuda. I och med den nya teknik som sociala medier ingår i, 

möter  medarbetarna  omgivningen  på  en  gemensam  plattform  och  underlättar 

kommunikationsprocessen  genom  att  erbjuda  direkt  feedback  och  direktkontakt  med  både 

organisation och omgivning, vilket kan minska det "brus" som annars kan förekomma.

”Det är viktigt att man uppmärksammar det, för om man ger sig in i ett socialt medieforum 

så handlar det om en dialog, och då måste man också dels uppmärksamma de här sakerna

 som händer, sen kanske man inte behöver ändra sin marknadsföring men du måste i alla fall

 ha en dialog med de personer som på nåt sätt har en åsikt om dig.”

Mariette Lindsjö, marknadschef på Findus.

På  Svensk  Fastighetsförmedling  driver  man  en  rekryteringsblogg  för  att  föra  en  dialog  med 

målgruppen studenter som läser till mäklare. De två bloggande medarbetarna har som uppdrag att 

väcka intresset för mäklaryrket och att driva bloggen som ett naturligt forum för frågor, funderingar 
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och diskussioner.  Svensk Fastighetsförmedling ser också bloggen som ett  ”skönare” verktyg för 

kommunikation jämfört med att dela ut broschyrer eller visitkort. Att informera om bloggadressen 

eller Facebook-sidan och säga "möt oss här för diskussion" känns inte lika "mossigt".

När KF & Coop för en dialog med omgivningen, exempelvis i situationer där felaktigheter 

behöver korrigeras, har organisationen som grundprincip att alltid tala om vem från KF & Coop 

som är inne och "korrigerar". Avsändaren bakom korrigeringen är viktig och respondenten antyder 

att han alltid skriver under med sin titel.

4.1.2 Organisationernas bemötande av kritik i sociala medier

I och med att sociala medier har spätt på utvecklingen om organisationernas hantering av sitt eget 

anseende, har de blivit mer angelägna om att framhålla bilden av sig själva. 

På  Sotenäs  kommun  använder  man  sig  dock  fortfarande  av  traditionella  medier  vid 

korrektion av anklagelser på felaktiga grunder eller för att bemöta kritik, eftersom kommunen ser 

svårigheter i vem som ska bemöta kritik i sociala medier. Kommunen menar att ”det dyker upp såna 

här grupper hela tiden” och så länge de inte har en policy för hur ett bemötande ska gå till så finns 

det svårigheter i att ge sig in på den nya plattformen.

Riksteatern menar att ett bemötande med omgivningen genom sociala medier är något nytt 

som de  tänker  jobba  med.  Till  exempel  så  publicerade  Riksteatern  ett  pressmeddelande  för  att 

bemöta kritiken från de personer som i Facebook-gruppen stod upp för Mosebacke när Riksteatern 

ville säga upp hyresavtalet mellan parterna. Riksteatern ser engagemanget på Facebook som något 

att dra fördel av i framtiden.

"Finns det 17 000 personer som engagerar sig i en grupp på Facebook, så lyssnar de ju, 

och är engagerade, och då tror jag att det är bättre att bemöta dem där än i ett 

pressmeddelande."

Fredrik Sjöberg, webbprojektledare på Riksteatern.

På KF & Coop går man inte aktivt in och debatterar eller har någon form av åsiktssynpunkter, utan 

bemötandet av omgivningen handlar främst om att korrigera eventuella felaktigheter och att försöka 

besvara på omgivningens frågor.

På Svensk Fastighetsförmedling är det enligt policy presschefen som går in och bemöter 

kritik  som skrivs  om organisationen.  Om någon  specifik  mäklare  är  utpekad  i  exempelvis  ett 
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blogginlägg  kan  mäklaren  själv  informeras  om  att  gå  in  och  bemöta  detta.  Svensk 

Fastighetsförmedling betonar även att det är viktigt att försöka lyssna och lösa eventuella problem, 

"i stället för att bara studsa och stoppa huvudet i sanden". Om Svensk Fastighetsförmedling känner 

att de kan påverka i en viss fråga som diskuteras, eller om de behöver be om ursäkt för något, visar 

de att de finns där.

4.1.3 Bemötande av specifika fall i sociala medier
I teoriavsnittet talades om de fem olika strategier för hantering av negativa händelser. Det som går 

att se ur fallorganisationernas bemötanden i varje situationsexempel är att Sotenäs kommun valde 

att ignorera upproret på Facebook genom att inte bemöta kritiken direkt i Facebook-gruppen:

”Nej. Som sagt jag tror inte det, då måste vi i såna fall ha en policy för att vi ska gå ut och

 svara på såna här grupper, det tycker ju upp grupper hela tiden.”

Succkie Gunnarsson, informationsansvarig på Sotenäs kommun.

En viss avdramatisering av situationen i svaret fanns även vid frågan om hur de kunde gått in och 

bemött kritiken:

”Nej, det var ju, det finns ju regler och lagar att följa, och det de (kommunledningen) gjorde

 då var att de omprövade beslutet och se om de kunde göra nåt annat. Så beslutet i sig

 kvarstod ju men man kunde erbjuda plats åt Torsten i en lägenhet alldeles intill då.”

Succkie Gunnarsson, informationsansvarig på Sotenäs kommun.

På Findus valde man att bemöta kritiken för tävlingen ”Sveriges bästa mamma” både på sin blogg 

och  på  sin  Facebook-sida.  Ett  försök  till  att  positivisera  händelsen  gjordes  och  organisationen 

menade att de nästa gång kan utse ”Sveriges bästa pappa” och kommer ha den kritik de nu fick i 

åtanke inför kommande tävlingar och liknande kampanjer.
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KF & Coop valde att bemöta kritiken de fick när de valde att byta Skånemejerier mot Arla  genom 

att gå in och korrigera och förklara sig mot den kritik som uppstod:

”Det som vi gjorde var att vi försökte korrigera de felaktigheter som fanns kring den frågan,

 men också för att ta lärdomar av det vid lansering i andra delar av Sverige. Det som vi

 märkte var att det var en mängd missuppfattningar som satts snabbt, så den konkreta och

 direkta effekten som det fick egentligen var att vi blev tvungna att tydligare kommunicera

 vad som egentligen skulle hända.”

Magnus Nelin, presschef på KF & Coop.

Ju mer publicitet kring en negativ händelse desto tydligare association får organisationen till själva 

händelsen. Dock valde KF & Coop att gå ut till allmänheten med information kring fallet i stället 

för att ignorera den negativa publiciteten. KF & Coop använde sig av strategin att försöka trycka på 

andra, positivt värderade attribut som argumentet att de vill erbjuda sina kunder marknadens bästa 

sortiment av mejeriprodukter och att Skånemejerier fortfarande kommer att ha kvar vissa produkter 

i mejerisortimentet. Coop menar även att de gärna skulle "vilja se mjölk från enbart skånska kossor 

i sina butiker".

Riksteatern bemötte  kritiken vid Mosebacke-fallet genom ett  informativt  och förklarande 

pressmeddelande via  nyhetsfunktionen på sin webbplats.  Felaktigheter korrigerades och kritiken 

bemöttes formellt och tillrättavisande. Riksteatern menar även att de i dag ”har gjort upp i godo” 

och  ”är  vänner  med  Mosebacke”  men  att  det  än  så  länge  inte  är  klart  hur  situationen  med 

hyresavtalet kommer att lösas. Man försökte trycka på annat positivt som att lokalerna kommer att 

renoveras för tryggare lokaler under exempelvis konserter. Men trots att Riksteatern publicerade ett 

meddelande på sin webbplats vill de fortsätta att  bli  bättre på att  bemöta liknande situationen i 

framtiden:

”Det här är en av de sakerna jag tycker att vi får bättra oss på, att vi får vara med delaktiga.

 Då så var det inte där och vi är inte där ännu. Vi har använt det mer för våra produktioner

 och gjort sidor för dem, så det här är nytt och något vi tänker jobba med.”

Fredrik Sjöberg, webbprojektledare på Riksteatern.

När Svensk Fastighetsförmedling för några år sedan ”blev lite uthängda” använde de sig i början av 

ignorera-strategin i stället för att bemöta kritiken. Dock märkte de att ju tystare de själva var desto 

mer talades det om den specifika situationen och till sist var de tvungna att bemöta händelsen för att 
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försöka avassociera sig från händelsen:

”Vår erfarenhet då var ju att så fort vi gick in och bemötte kritiken så tystnades

 diskussionen, men så länge vi höll oss borta så späddes det på hela tiden. Och när vi gick in

 så bara på en timme så hade alla inlägg och sånt upphört bara.”

Gunilla Mattsson, ansvarig för digitala medier, Svensk Fastighetsförmedling.

4.2 Bevakning av sociala medier

Det går inte att hindra skriverier om organisationen och positiva och negativa erfarenheter byts 

ständigt  mellan  människor.  Vad  som  skrivs  om  en  organisation  kan  ha  stor  betydelse  för 

verksamheten och det är också argumentet till varför det är bra för organisationen att vara medveten 

om vad som skrivs. Omvärldsanalyser är ett använt verktyg för detta för att identifiera, avsöka och 

bevaka  eventuella  rykten,  åsikter  och  kritik  på  nätet.  Bland  fallorganisationerna  faller  det  sig 

naturligt att bevaka vad som skrivs i de traditionella medierna, men sociala medier har på senare tid 

tagit sig in som en del av den kontinuerliga omvärldsbevakningen.

4.2.1 Sociala medier har blivit en del av omvärldsbevakningen

Samtliga organisationer använder sig av extern hjälp för omvärldsbevakning och då främst genom 

köpta  tjänster.  KF  &  Coop  har  två  sorters  omvärldsbevakning.  Den  första,  ”en  traditionell 

mediebevakare”, syftar till att kontinuerligt bevaka och scanna av det som skrivs om organisationen 

i tidningsmedier. I denna bevakning har även sociala medier kommit att inkluderas på senare tid. 

Vid händelser som förutspås få starka reaktioner från omgivningen i bland annat sociala medier och 

bland kommentarer på artiklar använder sig KF & Coop av en extra bevakningstjänst. På så sätt är 

KF & Coop förberedda inför händelser som kan väcka reaktioner hos omgivningen. Organisationen 

arbetar proaktivt och agerar på egna villkor i stället för att tvingas reagera när ett problem redan 

uppstått. Detta i likhet med issues management som möjliggör identifikation av opinioner som kan 

innebära  konsekvenser  för  organisationen.  I  och  med  en  extra  bevakningstjänst  inför  större 

reaktioner behöver inte KF & Coop stå med byxorna nere när en sådan situation uppstår.

Findus överlåter bevakningen av omvärlden till sin pr-byrå och Sotenäs kommun har köpt 

nyhetsbevakning från Meltwater News. Inom kommunen sker även privat en slags bevakning av 

sociala medier om vad som skrivs om organisationen. På liknande sätt använder sig Riksteatern av 

dels en köpt bevakningstjänst inriktad på traditionella medier men också av egna sökningar via 
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sökmotorerna  Twingly  och  Google  Alert.  Svensk  Fastighetsförmedling  använder  sig  av 

organisationens  intranät  där  en  bevakningstjänst  finns  tillgänglig.  Riksteatern  arbetar  med  att 

formalisera sökningsprocessen för omvärldsbevakning i sociala medier och menar att de ”vill göra 

det på ett bättre sätt”.

Samtliga organisationer i studien ser det viktigt att upptäcka opinioner och ta del av vad som 

sägs om dem i sociala medier, men vissa mer än andra. Exempelvis ser Sotenäs kommun bevakning 

av sociala medier som något politiker och tjänstemän inom kommunen kan göra privat för att ”titta 

vad  som händer”  medan  Svensk  Fastighetsförmedling  har  en  inbyggd  tjänst  i  sitt  intranät  för 

bevakning av sociala medier.

4.2.2 Kritik och önskemål utbildar och öppnar upp

Utbildning är en av sociala mediers byggstenar och något som opinioner i sociala medier kan bidra 

med i organisationen, internt såväl som externt. Svensk Fastighetsförmedling låter sina medarbetare 

ta del av den kritik som förmedlas i sociala medier, som ett sätt för organisationen att informera 

medarbetarna om vad omgivningen anser. Detta genom att lägga upp omgivningens opinioner på 

organisationens eget intranät. Det är även en taktik för organisationen att förbättra och utveckla sina 

medarbetare genom att låta dem ta del av omgivningens åsikter. Det som kommuniceras externt i 

sociala medier blir på så sätt även en del av det interna eftersom det flyttas in i organisationen och 

inte enbart finns i den externa omgivningen. Svensk Fastighetsförmedling menar även att de tar till 

sig av kritik och ser kritiken som ett bra sätt att utvecklas.

”Det var någon häromdagen som bloggade och som tyckte det var så tråkigt att alla

 mäklare skräpade ner med sina 'till salu'-skyltar som inte plockas upp. Och det tycker

 jag var jättebra kritik, för då kunde jag lägga upp ett inlägg på vårt intranät om att 'har ni

 tänkt på det här, ni får plocka upp era grejer efter er'. Man kan lära organisationen

 väldigt mycket efter vad kunderna skriver tycker jag.”

Gunilla Mattsson, ansvarig för digitala medier, Svensk Fastighetsförmedling.

På Findus menar man att ”ger man sig in i leken får man spela spelet fullt ut”, något organisationen 

nyligen fick möjligheten att göra när de drog igång tävlingen "Sveriges bästa mamma". Tävlingen 

skapade en buzz på bloggar och på Facebook, och samtidigt som antalet protester i förhållande till 

hyllningar var relativt få, var det ändå viktigt att uppmärksamma dem.
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"Man öppnar upp för konsumenterna så man har möjlighet att faktiskt ta debatten där den

 finns och få se att det sägs saker om dig – positiva som negativa. Du får oerhört mycket

 kunskap.”

Mariette Lindsjö, marknadschef på Findus.

KF & Coop ser på kritik och önskemål i sociala medier som något de försöker göra något åt om 

dessa rör organisationen och menar att om kritiken är berättigad så har den effekt. Är den däremot 

felaktig så ”spelar den förstås mindre roll”. På Riksteatern anser man om kritik och önskemål i 

sociala medier som ”bra att det kommer fram där vi har möjlighet att bemöta det”. Sotenäs kommun 

har en teori om att sociala medier manar till att fler människor vågar säga vad de faktiskt vill säga, 

och att det är där som människor som ”kanske inte säger mycket i den stora massan” har möjlighet 

att  komma till  tals.  Dock menar  Sotenäs  kommun,  om det  är  av egen erfarenhet  eller  bara en 

fördom, att de grupper som försöker skapa reaktioner i sociala medier endast får uppmärksamhet 

när  de  ger  kritik.  Vid  Sotenäs  kommun  går  tankegångarna  liknande  exemplet  som  Svensk 

Fastighetsförmedling tog upp gällande uthängningen av organisationen. Efter att gått ut med korrekt 

fakta i en situation där kritiken är baserad på felaktiga uppgifter, går det att lugna:

”Det är egentligen bara negativa saker som de här grupperna kommer ut och får en

 genomslagskraft med. Och alla gånger kanske det inte är all fakta som kommer fram ur de

 här grupperna, som med allt när man inte vet riktigt vad som gäller så ja, kanske man

 reagerar kanske på det. När man sen får reda på all fakta så dör ju dom här grupperna ut till

 slut.”

Succkie Gunnarsson, informationsansvarig på Sotenäs kommun.

Samtliga  organisationer  visar  en  öppenhet  för  att  ta  del  av  omgivningens  uppfattningar  om 

organisationerna i fråga, och, vid fall där kritiken är berättigad, kan organisationerna även sträva 

efter att tillsammans med omgivningen komma på en gemensam lösning på ett specifikt problem.
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5. Slutsatser

Syftet med den aktuella studien har varit att undersöka hur fem utvalda organisationer uppfattar och 

använder sociala medier i sin externa kommunikation. Följande frågeställningar kommer härmed att 

besvaras:

1) Hur ser organisationerna på sociala medier som del av sin externa kommunikation?

2) Hur använder organisationerna sociala medier i dag?

3) Hur bemöter organisationerna kritik och åsikter som framkommer i sociala medier?

5.1 Sociala medier som del av den externa kommunikationen

Den ”nya” slags kommunikationsprocessen som sker i sociala medier skiljer sig från den klassiska 

modellen i och med att den öppnat upp för flervägskommunikation där båda parter är sändare och 

mottagare på samma gång. Kommunikationen styrs av båda parter och det är inte längre frågan om 

en enskild sändare som skickar ett meddelande till en enskild mottagare. Med utgångspunkt från 

Shannon & Weavers basmodell över kommunikation är modellen nedan ett försök till att illustrera 

den egna uppfattningen av kommunikationsprocessen i sociala medier,  där det  inte finns någon 

tydlig sändare och mottagare utan organisationer och dess omgivning kan blir tvungna att agera ur 

båda positionerna. Schramms relationsmodell i kombination med Shannon & Weavers linjära skulle 

kunna  förklara  den  interaktiva  kommunikationsprocess  som  sker  i  sociala  medier,  där  den 

traditionella kommunikationen finns kvar som grund när det kommer till mottagare och sändare, 

men att gränserna mellan dessa suddas ut allt mer och i stället skapas en situation där alla parter är 

sändare och mottagare, och alla tolkar, förmedlar och kodar information. Sociala medier öppnar upp 

för en kommunikationsprocess där alla parter har samma förutsättningar för att delta och interagera. 

Sändaren blir  mottagare och mottagaren blir  sändare,  båda parter  skickar  signaler och tar  emot 

signaler och förmedlar dessa till vald destination eller hämtar dem ur vald informationskälla.

Figur 3. Modell över den ”nya” kommunikationen som sker i sociala medier (egen konstruktion).
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Till  skillnad  från  Shannon  &  Weavers  traditionella  kommunikationsmodell,  där  en  sändare 

bestämmer sig för att skickat ut ett bestämt meddelande till en mottagare, kan organisationerna i och  

med  sociala  medier  inte  längre  välja  att  vara  sändare  med  omgivningen  som  mottagare. 

Kommunikationen i sociala medier skapar ett nytt maktförhållande där omgivningen kan styra vad 

som diskuteras  om organisationer,  vad  som är  ”bra”  och  ”mindre  bra”  och  på så  sätt  göra  att 

organisationerna känner sig forcerade att bemöta kritik och försvara sig. Kommunikationsprocessen 

omvandlas och organisationerna blir i en sådan situation mottagare med omgivningen som sändare. 

Detta på samma plattform där omgivningen befinner sig – det vill säga i det sociala medieverktyget. 

De fem fallorganisationerna har alla olika åsikter om sociala medier som en del av den externa 

organisationskommunikationen, dock anser samtliga att sociala medier är betydande och behöver en 

eftertanke. Fallorganisationerna har visat på att sociala medier inte bara är något de hastigt slår sig i 

kast med, utan en tanke bakom deltagandet är viktigt.

• På Findus ser man sociala medier som en del av den externa kommunikationsplanen. För att 

motivera användningen av sociala medier måste man, precis som vid organisationens övriga 

kommunikation, motivera varför man går in i sociala medier och även ha en äkta vilja att  

delta. Findus menar att sociala medier ger transparens till organisationen och omgivningen 

en direkt insyn i verksamheten, varpå det är viktigt att vara ärlig och ha en strategi bakom 

deltagandet.

• Riksteatern använder sociala medier främst som ett extra marknadsföringsverktyg för att 

synliggöra organisationens produktioner. Sociala medier är ett område organisationen skulle 

vilja  jobba  mer  med  för  att  förbättra  sitt  deltagande  i  dessa  och  komma  närmare  sin 

omgivning.

• KF &  Coop  ser  sociala  medier  som ett  intresse-  och  åsiktsverktyg  med  syftet  att  öka 

intresset för organisationens verksamhet. Synen på sociala medier skiljer sig något från hur 

de i verkligheten fungerar i och med att organisationen ser sig själv som den part som ska 

väcka intresse och styra åsikter. Samtidigt är organisationen medveten om de diskussioner 

som förs om organisationen och beredda på att bemöta kritik där kritik ges.

• Svensk Fastighetsförmedling menar att deras användning av sociala medier är ett verktyg 

främst  för  att  väcka  intresse  för  framtida  rekrytering  inom  organisationens  interna 

verksamhet. Målet är att nå den del av omgivningen som har ett intresse för mäklaryrket och 

för att få dem att välja Svensk Fastighetsförmedling när de senare söker sig till arbetslivet. 
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Här är sociala medier något av en del av både den interna och externa verksamheten i och 

med användandet av ett externt kommunikationsverktyg för att öka intresset för den interna 

verksamheten.

• Sotenäs kommun skiljer sig från övriga fallorganisationer i och med att de ännu inte valt att 

inte  integrera  sociala  medier  i  sin  externa  kommunikationsplan.  Här  sker  bemötande  av 

kritik  främst  genom  traditionella  medier  som  fortfarande  prioriteras  starkt  inom 

organisationen. Vid övervägande av användning av sociala medier är det formella problem 

som vem som ska blogga, samt hur olika politiska ståndpunkter inom organisationen ska få 

möjligheten att representeras i exempelvis en blogg. En egen teori är att Sotenäs kommuns 

val av att ännu inte använda sig av sociala medier kan ha att göra med att kommunen tillhör 

offentlig sektor, medan de andra organisationerna är företag som har mer varumärkestänk än 

en statlig enhet. Dock skulle ytterligare forskning krävas för att bekräfta detta, vilket inte 

ingår inom referensramen för denna studie.

5.2 Organisationernas användning av sociala medier i dag
Nedan presenteras en översikt över användningen av sociala medier i samtliga fallorganisationer:

Figur 4. Användningen av sociala medier i samtliga fallorganisationer.

5.3 Bemötande av kritik och åsikter i sociala medier

Organisationer har inte makt över att bestämma vad som ska diskuteras bland omgivningen baserat 
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på att de själva sållar vilken information som ska spridas. I stället skapar omgivningen egen ”buzz” 

genom att människor själva tar initiativ till att diskutera ämnen som de anser behöver diskuteras. 

Organisationerna har fått  anpassa sig till  den nya formen av kommunikation med omgivningen 

genom att bevaka vad som sägs och bemöta kritik. Omgivningen kommer att fortsätta diskutera 

även om organisationerna försöker att ignorera. Det är nästintill  en omöjlighet att i  dag förbise 

omgivningens  samtalsämnen  online.  Att  antingen  positivisera  situationen,  belysa  annat  positivt 

inom organisationen eller enbart korrigera felaktigheter är de strategier organisationer får se till att 

använda  i  det  nya  åsiktslandskap  som skapats  på  webben.  Merparten  av  fallorganisationerna  i 

studien menar att de ser det som positivt att omgivningens åsikter och tankar om organisationen och 

dess verksamhet kommer fram genom sociala medier. Det är också viktigt  att gå ut med ”rätt” 

uppgifter om en viss situation för att bemöta felaktigheter och för att lugna mobben.

• Findus valde att bemöta kritiken i tävlingen ”Sveriges bästa mamma” genom att försöka 

positivisera  andra  attribut  inom  organisationen  men  de  korrigerade  även  den  fakta  om 

tävlingen. De positiva attribut man försökte trycka på var att det även finns möjlighet till en 

tävling där man utser Sveriges bästa pappa.

• I likhet med Findus valde KF & Coop att trycka på andra, värdeladdade positiva attribut. 

Organisationen talade om att de gärna säljer Skånsk mjölk i skånska butiker och att man 

fortfarande har en del av sortimentet från Skånemejerier i sina skånska Coop-butiker.

• Riksteatern  tryckte  även  de  på  annat  positivt  inom  organisationen,  som  att  lokalerna 

behövde en renovering för att kunna vara mer trygga för framtida besökare.

• Sotenäs kommun valde att använda sig av strategin där de ignorerade kritiken på Facebook 

och ej bemötte den i forumet. Detta främst på grund av sin egen osäkerhet i hanteringen av 

sociala  medier.  Då  diskussionsgruppen  om  Maggie  och  Torsten-fallet  på  Facebook 

fortfarande är väldigt stor, kan kommunen fundera på om inte kritiken hade varit enklare att 

avstyra om de bemött reaktionerna i samma medium som dessa skedde i.

• I likhet med Sotenäs kommun försökte Svensk Fastighetsförmedling att ignorera den kritik 

organisationen  fick  när  den  för  några  år  sedan  blev  uthängd,  men  märkte  snart  att  ett 

bemötande  var  viktigt  för  att  korrigera  de  felaktigheter  som spreds.  Genom att  bemöta 

händelsen kunde de tysta de rykten som spreds, och därefter avassociera sig händelsen.

Sociala  medier  har  öppnat  upp  för  en  mer  ärlig  och  transparent  flervägskommunikation  och 
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organisationer kan inte längre vara passiva vid sidan om. Maktförhållandet mellan sändare och 

mottagare har suddats ut och omgivningens påtryckningar kan och får också organisationer att ta sitt  

ansvar och bemöta de debatter och diskussioner som finns. Sociala medier har blivit ett kraftfullt 

verktyg för omgivningen att få en bättre insyn i organisationen, samtidigt som organisationer måste 

lära sig hantera verktyget för att kunna bemöta sin omgivning på ett tillfredsställande sätt för båda 

parter. Den externa kommunikationen består inte längre av material som organisationen bestämmer 

ska förmedlas till omgivningen, utan omgivningen kan numera själv ta makt till att utöva inflytande 

på  organisationers  användning  av  och  inblandning  i  sociala  medier.  Sociala  medier  visar  på 

kommunikation från båda hållen och organisationerna har blivit tvungna att ta sitt ansvar om de ger 

sig in i den sociala medievärlden, och om de ger sig in – även ta sitt ansvar att bemöta den kritik 

som finns, i samma värld där den faktiskt sker.
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Bilaga 1

Intervjumall

Formalitet
• Godkänner du att jag spelar in samtalet?
• Vad är din titel och ditt huvudsakliga ansvarsområde inom organisationen?

Mediebevakning/Sociala medier
• Söker ni på (organisationsnamn) själva upp vad som skrivs om er i sociala medier? 
• Hur ser ni på protester och önskemål som sker i sociala medier?
• Hur stor inverkan har dessa protester och önskemål på er verksamhet?
• Hur bemöter ni kritik som sker i sociala medier?
• Varför använder ni er själva av sociala medier, exempelvis i form av Facebook-sida eller 

blogg?
• Hur ser ni på sociala medier som kommunikationskanal?
• Vilket värde finns i sociala medier som kanal till konsumenterna?

Organisatonen och Facebook
• Har ni någon erfarenhet av en situation där ni har fått bemöta reaktioner som skapats av en 

grupp på Facebook?
• Hur skulle ni bemöta kritik som sker på exempelvis Facebook?

– Skulle ni gå ut direkt på Facebook och besvara kritiken?
• Hur påverkar åsikter och yttranden i Facebookgrupper er organisation?
• Har ni någon förutbestämd policy om hur ni ska bemöta åsikter och ytranden som sker på 

Facebook eller andra sociala medier?

At lära av sociala medier
• Hur ser du att ni kan dra fördel av denna nya form av reaktioner som sker i sociala medier?

Frågor anpassade efer varje organisatons olika fall av kritk i sociala medier
Coop

Jag hittade Facebookgruppen ”Coop suger fett! Sälj skånsk mjölk i Skåne” som för 
närvarande har ca 12 000 medlemmar.

• Har ni sett gruppen?
• Hur ställer ni er till den?
• Har ni gjort något för att bemöta kritiken? 
• Hur har ni i sådana fall gått tillväga?

– genom vilka kommunikationskanaler?
• Hur stor inverkan har den här gruppen haft på er verksamhet?

Findus
Ni startade en tävling där medlemmar skulle utse ”Sveriges bästa mamma”. Gruppen 
fick en del motreaktioner i form av att det skulle vara bättre att utse ”Sveriges bästa 
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förälder” i stället.
• Vad tänkte ni om de reaktioner ni fick?

Riksteatern
På Facebook startades gruppen ”Bevara Mosebacke på Söder!!!!!” med över 17 000 
medlemmar.

• Har ni sett gruppen?
• Hur ställer ni er till den?
• Har ni gjort något för att bemöta kritiken? 
• Hur har ni i sådana fall gått tillväga?

– genom vilka kommunikationskanaler?
• Hur stor inverkan har den här gruppen haft på er verksamhet?

– Har ni funderat över att svara på kritiken direkt på Facebook?
 
Sotenäs kommun

På Facebook startades gruppen ” LÅT TORSTEN OCH MAGGIE KARLSSON FÅ 
LEVA IHOP!” som i mars 2010 hade 16 600 medlemmar

• Har ni sett gruppen?
• Hur ställer ni er till den?
• Har ni gjort något för att bemöta kritiken? 
• Hur har ni i sådana fall gått tillväga?

– genom vilka kommunikationskanaler?
• Hur stor inverkan har den här gruppen haft på er verksamhet?

– Har ni funderat över att svara på kritiken direkt på Facebook?

Svensk Fastighetsförmedling tog själva upp ett fall där de varit tvungna att bemöta kritik och 
därför användes inga specialanpassade frågor för detta.
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