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Syfte: Sociala medier är ett globalt fenomen som har utvecklats från att vara en möjlighet till 

kontakt mellan människor till en plattform där kontakt kan skapas mellan organisationer och dess 

publik. Denna uppsats ämnar studera en organisations strategier i sitt arbete på ett populärt 

socialt nätverk. Den primära frågeställningen fokuserar på hur researrangören Ving väljer att 

skapa och bibehålla sina relationer med publiken på det sociala nätverket Facebook i syfte att 

upprätthålla ett gott anseende. En underfråga utreder ifall det finns något mönster i Vings 

interaktion med sin publik. 

Metod/Material: Denna studie består av en kvantitativ innehållsanalys där interaktionen mellan 

organisation och publik studeras. De inlägg som publicerats av publiken samt Vings svarsinlägg 

har kategoriserats och därefter analyserats utefter två analysmodeller. Det insamlade materialet 

består av totalt 513 inlägg publicerade av publiken samt 457 svarsinlägg från Ving. Även de 56 

inlägg som Ving inte har besvarat har kategoriserats och analyserats. 

Resultat: Ett huvudresultat i denna studie är att Ving har en hög svarsfrekvens gentemot de 

publiker som publicerar inlägg på deras Facebooksida då 89 % av inläggen som publicerats har 

besvarats. Ving har besvarat dessa inlägg med informativa svar samt svar som uppmanar till 

vidare kontakt vilket tyder på att en vilja finns hos Ving att interagera med sin publik och 

därmed skapa långvariga, hållbara och goda relationer som kan skapa ett gott anseende. 
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ABSTRACT 

Title: In a relationship with Ving 

Authors: Felicia Hagström & Julia Samson 

Tutor: Daniel Lövgren 

 

Purpose: Social media is a global phenomenon that has developed from an opportunity of 

contact between people, into a platform for contact between organizations and people. This essay 

aims to investigate the public relation strategies of one organization on a popular social network. 

The main question that this study aims to answer is how the travel agency Ving chooses to create 

and preserve relationships to the public on Facebook in order to maintain a good reputation. A 

sub-question explores whether any patterns exist in Ving’s approach of interaction with its 

stakeholders. 

Method/Material: This study consists of a quantitative content analysis in which the interaction 

between the organization and the audience has been studied. Posts published by the public as 

well as replications from Ving have been categorized and then analyzed using two analytical 

models. The collected material consists of 513 posts published by the public and 457 answers 

published by Ving. The 56 posts that remained unanswered by Ving were also categorized and 

analyzed. 

Main results: One of the main findings of this study shows that Ving has a high frequency of 

responding to to their publics on their Facebook page. 89 % of the published posts have been 

responded by Ving with an informative answer and an answer that calls for further contact, 

suggesting that a will of Ving to interact with its followers and create a long-lasting and 

sustainable relationships will lead Ving to good relations among the followers. Good 

relationships creates a good reputation. 
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Arbetsfördelning 

Den litteratur och de artiklar som studerats under arbetsprocessen av denna uppsats har delats 

upp jämlikt mellan de två författarna. Vid den kvantitativa undersökning som genomförts 

arbetade författarna tillsammans för att nå ett resultat. Samtliga kapitel är skrivna och bearbetade 

tillsammans. 
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1. Inledning 
Inledningen börjar med en introduktion till uppsatsens ämne som övergår till 

problemformulering, syfte och frågeställningar. Kapitlet fortsätter med att presentera centrala 

begrepp i uppsatsen och avslutas sedan med en disposition över uppsatsens uppbyggnad. 

1.1. Introduktion 
Det sociala nätverket Facebook grundades år 2004 i syfte att underlätta för kontakt och relationer 

mellan människor världen över. Tre år senare tog Facebook ytterligare ett steg inom interaktion 

när applikationen “Facebooksidor” lanserades. Facebooksidan gav organisationer, artister och 

enskilda individer en möjlighet att synas och att öppet kommunicera med sina intressenter på 

plattformen (newsroom.fb.com [2013-12-03]). På senare tid har alltfler organisationer skapat 

egna företagssidor för att på ett enkelt sätt befinna sig där en stor publik finns. Dialogisk 

kommunikation mellan organisation och intressent är i sig knappast sensationellt, men skillnaden 

ligger i synligheten som medförs av denna nya kommunikationskanal. Detta har i sin tur lett till 

att organisationer har utvecklat liknande plattformar för kundservice där interaktionen med 

kunderna både består av kritik, frågor kring specifika problem och redogörelser för personliga 

positiva erfarenheter. Interaktionen med intressenten kan också bidra till att en organisations 

relationer främjas. Goda relationer gynnar även en organisations anseende. Att använda sociala 

medier som kommunikationskanal ökar synligheten vilket kan påverkar intressentens uppfattning 

kring organisationens seriositet och ärlighet. (Cornelissen, 2008:65) Genom att vara närvarande 

på Facebook och interagera med sina kunder, kan organisationer på ett mer effektivt sätt bygga 

upp och underhålla sitt anseende. Man har kunnat identifiera framgångsrika strategier i aktivitet 

på sociala medier, exempelvis snabba reaktioner, förmågan att anpassa innehåll till specifika 

målgrupper, engagemang samt öppenhet för nya kommunikationssätt (Leigert, 2009:52). I boken 

Kundrelationer i sociala medier (2012) diskuterar König kring de positiva och negativa 

konsekvenser som finns med att ha en synlig kundservice. Publikens inlägg kan skada ett 

uppbyggt anseende snabbt, men det kan möjligtvis räddas om ett negativt inlägg bearbetas 

effektivt innan publiken formats kring de åsikter och problem som spridits. Att föra en öppen 

dialog på Facebook kan alltså vara ett riskfyllt arbete då missnöje och kritik från kunder snabbt 

kan spridas om den inte bemöts på ett strategiskt sätt. Sådan uppmärksammad aktivitet kan bli en 

så kallad “snackis” och resultera i spridning av medvetenhet om organisationen, vilket kan ha 
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positiva och negativa konsekvenser. 

Berättelser om upplevelser och erfarenheter från kontakter kan ha stor påverkan på den 

uppfattning en individ skapar om en organisation. I takt med att erfarenheter och upplevelser 

delas och sprids på sociala medier är det viktigt för organisationer att delta i de diskussioner som 

pågår. Detta för att bemöta den eventuella kritik som sprids samt för att upprätthålla relationer 

till publiken. Inom resebranschen påverkas kunder av en organisations anseende och andra 

människors tidigare upplevelser kring resmål, hotell samt service. Kommunikationsbyrån 

GoBrave har berömt Vingresor AB för sitt arbete på sociala medier, detta på grund av att de 

bemöter sin publik på ett personligt sätt och för att de har hög svarsfrekvens på de inlägg som 

publiken publicerar (gobrave.se [2014-01-26]). Vingresor AB kommer fortsättningsvis i studien 

att benämnas som Ving.  

 Ving är en del av den nordiska resekoncernen Thomas Cook Northern Europe och även 

Sveriges ledande researrangör (www.ving.se [2013-12-02]). Sedan 2008 drivs delar av deras 

kundtjänst på olika sociala medier, varav Facebook är ett, där har Ving skapat en egen 

Facebooksida där deras intressenter kan ställa frågor kring resor etc. Då Ving själva benämner 

denna sida som en kompletterande kanal för deras kundservice kan det vara intressant att studera 

hur just Ving arbetar eftersom de har fått beröm för att göra detta på ett fördelaktigt sätt på flera 

sociala medier. Det räcker alltså inte längre att dela med sig av den information man vill, nu 

handlar det om att interagera med sin publik på de plattformar där de befinner sig.  

 

1.2. Problemformulering 
Dialogisk kommunikation mellan organisation och publik är inget nytt, men kommunikationen 

har nu flyttats ut på en synlig plattform. Den stora fördelen med att sociala medier förvandlats till 

ytterligare en kommunikationskanal för organisationer är att de kan interagera med sina kunder 

där dessa redan befinner sig, exempelvis på Facebook. Utmaningen som kvarstår är dock att på 

ett lyckat sätt bedriva en kundservice-liknande verksamhet på en plattform som bygger på 

interaktion. Precis som att den synliga kundservicen kan vara positiv kan den även ha en negativ 

effekt på organisationens anseende. Den negativa effekten handlar inte om att ha en missnöjd 

kund på sin Facebooksida utan det ligger i att organisationen ska lyckas bemöta kunden på rätt 

sätt innan den lyckas hitta fler allierade. Spridning av negativ information kring en organisation 

sker oftast genom att människor delar information med varandra. På Facebook har organisationer 
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inte heller någon möjlighet att förhandsgranska de material som sprids på sidan, vilket innebär 

att felaktig information kan spridas om inte organisationen finns där med korrekt information. 

Detta kan bidra till att organisationer får ett minskat förtroende då negativa uppfattningar från 

kunder kan uppkomma, något som i sin tur kan leda till ett försämrat anseende.  

Problemet som ämnas studeras i denna uppsats är därmed hur organisationen arbetar med 

att upprätthålla och förstärka sitt anseende på sociala medier där användare på Facebook ser både 

den negativa och positiva kritiken som organisationen får. Vidare studeras även hur detta kan 

främja organisationers relationer med sin publik på den företagssida de har på Facebook. 

 

1.3. Syfte & Frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att studera hur en organisation hanterar relationer på det sociala mediet 

Facebook. I studien kommer interaktionen mellan en organisation och dess publik att studeras för 

att sedan undersöka hur organisationen arbetar med att upprätthålla ett anseende samt skapa, 

bevara och främja relationerna till sin publik. 

 

För att undersöka detta har en huvudfrågeställning formulerats samt en mer konkret 

underfråga: 

●      Hur arbetar Ving med att upprätthålla sitt anseende samt skapa och bevara sina 

relationer till sin publik genom interaktion på Facebook? 

○      Finns det ett mönster i hur Ving arbetar med att bemöta sin publik på Facebook? 

 

1.4. Centrala begrepp 
Web 2.0 

Förändringen av internet har skett under en längre period, men år 2004 myntades begreppet Web 

2.0. Begreppet identifieras med ett användargenererat innehåll vilket innebär att användarna står 

för plattformens innehåll, vilket är alltifrån texter, bilder, ljud och videos (Brown, 2009:20). År 

2004 skedde inga revolutionerande förändringar med internet utan det som skedde var att 

människors syn på internet förändrades och även användandet. Det nya sätt att dela och sprida 

information är en stor del i förändringen av kommunikationen som kommit i och med de 

användargenererade plattformarna. (O’ Reilly, 2012:32-34) 
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Sociala medier 

Sociala medier är ett namn som definierar de kommunikationskanaler där användare 

kommunicerar direkt med andra användare med hjälp av bild, ljud och text. En skillnad gentemot 

massmedier är att de sociala medier bygger på ett användargenererat innehåll, vilket innebär att 

innehållet skapas av de användare som använder sig av det sociala mediet. (NE.se) Facebook är 

ett exempel på ett socialt medie. 

 

Intressenter 

En organisations intressenter är de personer, grupper och publiker som kan påverka eller 

påverkas av en organisation, exempelvis kunder, medarbetare och investerare. (Cornelissen, 

2008:8)  

 

Facebooksida 

En Facebooksida är en sida på Facebook som exempelvis en privatperson eller en organisation 

kan skapa åt sig själv. På sidan kan organisationen publicera innehåll, som text, bild och videos 

samt interagera med andra användare på det sociala mediet Facebook. 

 

Följare 

På sociala plattformar som exempelvis Facebook, Twitter och Google+ kan de sidor som skapas 

av enskilda personer eller organisationer ha följare. Dessa följare är användare som väljer att 

följa den information som delas på de olika plattformarna. 

 

Inlägg 

Inlägg i detta arbete definierar de inlägg som publiken publicerar på en organisations 

Facebooksidas vägg. 

 

Svar 

Svar är de kommentarer som Ving bemöter ett publicerat inlägg med. I denna uppsats är det 

organisationens inlägg som benämns som svar. 
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1.6. Tidigare forskning 
Inför denna undersökning har endast ett fåtal artiklar och avhandlingar påträffats där 

organisationers interaktion på sociala medier behandlas samt hur detta har utvecklats till den 

kundserviceliknande plattform det är idag. En artikel som behandlar detta ämne och hur 

organisationer använder sig av sociala medier som kundservice är Airline Facebook pages- a 

content analysis (Grančay, 2013). Författaren har med en kvantitativ metod undersökt hur de 250 

största flygbolagen driver sin kundservice på respektive Facebooksida samt hur detta främjar 

organisationers kundrelationer. En slutsats som dras i artikeln är att de sociala plattformarna 

spelar en viktig roll i hur organisationer lyckas arbeta med sina kundrelationer. Det förväntas 

också ske en ökning hos organisationer i användandet av de sociala plattformarna som en 

kundservice. 

 En doktorsavhandling av Farshid (2012) diskuterar hur sociala medier har förändrat en 

organisations sätt att kommunicera med sina kunder. Den största förändringen är att de numera 

kan befinna sig i de konversationer som pågår publiken emellan och därmed skapa nya relationer 

samt upprätthålla befintliga vilket kan leda till ett ökat anseende. Att upprätthålla sitt anseende är 

en av de största utmaningarna för en organisation. Sociala medier har gjort det svårare för 

organisationer att kontrollera sitt anseende då den synliga konversationen mellan publik och 

organisation kan påverka uppfattningar som finns om organisationen, både till de positiva och de 

negativa. Avhandlingens fokus var att studera vilken potential det fanns i att påverka kunder 

genom att kommunicera med dem. Forskningen som presenterats har undersökt sociala medier 

som kommunikationskanal och resultatet av detta var att dessa nya kanaler är viktiga för att 

främja relationer gentemot den publik en organisation har.  

  Den forskningslucka som denna uppsats ämnar fylla är hur organisationer använder sig 

av Facebook som en kundservice. I undersökningen studeras hur Ving arbetar med att skapa och 

upprätthålla relationer till sin publik samt hur de upprätthåller sitt anseende på Facebook.  

 

1.7. Disposition 
Uppsatsen börjar med ett inledande avsnitt (kapitel 1), därefter presenteras de teorier som är till 

grund för uppsatsens undersökning i ett teoriavsnitt (kapitel 2). Vidare i metodavsnittet (kapitel 

3) presenteras val av metod för undersökningen, urval som gjorts samt hur genomförandet gick 
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till. Därefter kommer ett resultatavsnitt (kapitel 4) där resultatet presenteras. Efterföljande avsnitt 

är analysavsnittet (kapitel 5) där resultatet analyseras till grund av de teorier och resultat som 

presenterats. Det avslutande avsnittet (kapitel 6) består av framtida forskning samt en 

slutdiskussion som besvarar frågeställningarna. 
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för denna uppsats. De teoretiska 

utgångspunkter som används är Public Relations samt organisationers anseende. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av de presenterade teorierna. 

2.1. Public Relations 
Det finns flera olika definitioner av begreppet Public Relations (PR) och detta är något som är 

omdiskuterat av forskare (Larsson, 2002:7). I boken Excellent public relations and effective 

organizations: a study of communication management in three countries definierar författarna 

Grunig, Grunig, Dozier (2002:113) att syftet med PR för en organisation är att arbeta med att 

upprätthålla och stärka sina relationer gentemot sina intressenter. Författarna diskuterar huruvida 

framgångsrik PR kan medföra positiva resultat, såsom en minskning av konflikter mellan 

organisationens ledning och intressenter, samt en mer effektiv hantering av de konflikter som 

eventuellt uppstår. 

Det har på senare tid förts en diskussion kring vikten av en pågående kontakt med 

intressenter och man har observerat förändringar som skett i detta arbete. Inom PR ser man t ex 

hur en interaktion mellan de båda parterna i större utsträckning ersätter en kontakt som skapas 

och upprätthålls uteslutande av organisationen. Forskaren Penman anser att en central del i 

relationer är kommunikationsaspekten, och att all kommunikation som sker mellan parter är ett 

deltagande i en relation. (Larsson, 2002:90) Forskaren Hinde menar att begreppet relation kan 

definieras som interaktion under en tid. Densamme avser även att en relation är pågående samt 

att begreppet innefattar en historia och framtid (Larsson, 2002:90). 

En viktig del inom PR-forskning är de modeller som James Grunig har utarbetat. Detta 

modellkoncept består av fem PR-modeller; publicitets-, public information-, tvåvägs 

asymmetriska- och tvåvägs symmetriska- och excellence-modellen. De fyra första modellerna 

presenterades 1984 av James Grunig och Todd Hunt medan den sista modellen, excellence-

modellen, framfördes några år senare. (Eriksson, 2002:35) 

Publicitets- och public informationmodellen bygger på envägskommunikation, vilket 

visar sig i att den information och de budskap en organisation sänder ut är gynnsam för dem. 

Envägskommunikation kan också ses som ett monologiskt kommunikationssätt, i kontrast med 

tvåvägskommunikation som syftar till interaktion och därmed baseras på ett dialogiskt 

kommunikationssätt. (Eriksson, 2002:45) Publicitetsmodellen handlar om ett tillvägagångssätt 
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där fokus ligger på övertalning och manipulation med hjälp av de budskap som de väljer att 

sända ut. Genom Public informationsmodellen sprider organisationen själv utvald information 

genom exempelvis pressmeddelanden för att nå publiken. (Eriksson, 2002:30) Tvåvägs 

asymmetriska modellen och tvåvägs symmetriska modellen är strategier som baseras på 

forskning i olika syften. Den förstnämnda ämnar påverka och förändra en publiks beteende kring 

en organisation. Den symmetriska modellen avser inte att påverka publiken, utan istället att 

förbättra konflikthantering med publiken samt att utveckla förståelsen mellan publik och 

organisation. (Grunig, 1992:18) Den senaste och femte modellen som presenterats av Grunig är 

Excellence-modellen, som även definieras som “mixed-motive-model”. Den kan beskrivas som 

en kombinationsmodell där symmetriska och asymmetriska arbetssätt blandas. (Grunig, 1992:18) 

Denna modell består därmed både av påverkande av information som ämnar övertala samt 

förhandling, konfliktlösning och interaktion. (Eriksson, 2002:35) 

Jonsson (2002:136) diskuterar kring den omöjlighet som hittas i att endast en modell ska 

appliceras på arbetet hos en organisation, för att nå dess mål i en viss situation eller mot en viss 

publikgrupp. Även Larsson förstärker hur valet av en ensam strategi kan vara riskfyllt då 

exempelvis försvar samt strategiskt arbete mot konflikter kan hamna i bakgrunden. Att 

uteslutande välja en PR-modell för att påvisa hur PR utförs i praktiken hos en viss organisation 

genererar sällan en verklighetstrogen återgivning av ett sådant arbete. Ofta kan ett arbetssätt 

kopplas samman med två eller flera av de presenterade PR-modellerna. (Jonsson, 2002:136) 

Den tvåvägs symmetriskamodellen kan till viss del appliceras i denna uppsats då fokus 

ligger på den interaktion som sker på Facebook mellan en organisation och dess intressenter och 

där arbetet handlar om att konflikthantering samt ökad förståelse gentemot publiken (Grunig, 

1992:39). Kommunikationen som sker inom denna modell är därmed dialogisk vilket kan 

appliceras på denna undersökning (Larsson, 2002:45). 

 

2.1.1. PR 2.0 
I och med att sociala medier blivit en central komponent i utvecklingen har en ny form av PR 

vuxit fram som kallas för PR 2.0. Detta diskuterar författarna Solis & Breakenridge (2009:34) 

kring och menar på att PR har förändrats mer under de senaste 10 åren än de gjort på 100 år. 

Fokus har tidigare legat på marknadsföring av produkter till publiken men har förflyttats och 

ligger numera på att föra en dialog med publiken, i syfte att skapa en involvering i ämnet och 
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därmed upprätthålla en dialogisk kommunikation. (Solis & Breakenridge, 2009:34) PR åsyftar 

därmed inte längre att effektivisera överförandet av budskap till en masspublik (Larsson, 2002), 

utan att deltaga i existerande konversationer som skapas hos publiken. Dessa diskussioner 

påträffas på de kommunikationskanaler som vuxit fram i takt med utvecklingen av Web 2.0. 

En skillnad mellan PR och det nyare PR 2.0, är att organisationen som tidigare sänt ut 

budskap till publikmassan, numera eftersträvar interaktionen med denna. Att publiken inte längre 

kan ses och bemötas som en stor grupp är en förändring som skett inom PR. PR 2.0 syftar till att 

kommunicera med många olika publikgrupper och för att åstadkomma detta måste arbetet med 

PR ske på de platser där dessa grupper finns. Detta nya arbete eliminerar traditionella strategier 

med noggrant utarbetade marknadsföringsplaner för den stora massan och introducerar istället ett 

starkt fokus på arbetet med relationer med enskilda individer. (Solis & Breakenridge, 2009:35) 

Oavsett om en organisation beslutar sig för att delta i konversationer som förs på sociala 

medier, så kommer dessa samtal kring dess verksamhet att fortgå. Detta innebär att valet av 

deltagande på denna kanal är vitalt för organisationen i dess påverkan på diskussionernas 

fortgång (Brown, 2009:18). “...conversations are taking place with or without you.” (Solis & 

Breakenridge, 2009:282). Vidare anser Solis & Breakenridge (2009:39) att en framgångsrik 

metod i arbetet kring dessa konversationer är att utarbeta en strategisk plan för hur deltagandet 

ska se ut, samt målet med interaktionen. Närvaron på sociala plattformar där interaktion pågår 

bidrar i sig självt inte till en positiv utveckling. För en positiv utveckling av ett anseende bör en 

organisation definiera, forma och positionera sig. Även observation är avgörande, då arbetet 

handlar om att undersöka, lyssna och förstå publikers faktiska behov. Detta i syfte att kunna föra 

en dialog och inte sända ut ett budskap som inte matchar organisationen. (Solis & Breakenridge, 

2009:272) 

 Möjligheten till interaktionen på sociala medier har lett till att många organisationers 

Facebooksidor numera liknar en kundservice där publiken kommenterar, frågar samt efterfrågar 

service dygnet runt. “Participation looks less like marketing and more like customer service…” 

(Solis & Breakenridge, 2009:201) Denna förändring av kundservice innebär att klagomål och 

frågor inte längre hanteras via telefon eller mail. Klagomål och funderingar diskuteras emellan 

användare och om inte snabb respons ges söker sig publiker till andra forum för diskussion, 

informationssökning och feedback. I detta skede har publiken lämnats till att söka egna svar och 

problemlösningar, för att förhindra detta krävs ett engagemang från organisationen som bemöter 
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publikens krav. (Solis & Breakenridge, 2009:204) 

 

2.1.2. Hallahans publiksmodell 
PR-forskaren Kirk Hallahan har utvecklat en publiksmodell där man kategoriserar publiken efter 

relation till ämnet samt till vilken grad de känner involvering kring ett ämne. (Hallahan, 2001:33) 

Vid studier av interaktion mellan två parter är det relevant att studera bägge parter, i detta fall en 

organisation och dess publik. Identifieringen av de olika publikgrupperna baseras på två 

dimensioner, se Figur 1 nedan (Hallahan, 2001:34). Den första dimensionen handlar om kunskap 

kring ett ämne. Ett ämne kan definieras på olika sätt, men enligt författarna Grunig och Hunt som 

något där publiker kan formas och grupperas kring beroende på dess passivitet eller aktivitet i 

kommunikationen kring ämnet. Ämnen kan vara samhällsproblem eller likväl personliga 

problem som utvecklas ur vardagliga situationer (Hallahan, 2001:34). Den andra dimensionen, 

involvering, definierar Hallahan (2001:33) med hur en publik kommunicerar kring ett ämne och 

hur låg eller hög grad en publik känner koppling till ett visst ämne. Involvering kring ett ämne är 

inte statisk, vilket innebär att involveringsgraden kring ett ämne kan förändras över tid. En 

publik som är medveten om problematiska konsekvenser av ett skeende har överlag högre 

involvering än en publik som inte identifierat ett problem samt dess konsekvenser. (Hallahan, 

2001:34) 

Publiksmodellen består av totalt fem publikgrupper. Dessa publikgrupper har översatts av 

författarna Falkheimer, Heide & Larsson (2009:89) från Hallahans engelska definitioner till aktiv, 

upprörd, medveten, inaktiv samt icke-publik. Att bygga upp goda relationer gentemot publiken 

är viktigt för att undvika risken av att en kommunikativ kris ska uppstå. Detta görs genom att 

föra en tydlig dialog med de olika publikgrupperna. Det är viktigt att kartlägga de relationer en 

organisation har för att kunna anpassa kommunikationen gentemot respektive publikgrupp. De 

medvetna, aktiva och upprörda publikerna är de som en organisation bör lägga mest fokus på då 

dessa är de publiker som till största del kan skada en organisations anseende. (Falkheimer, Heide 

& Larsson, 2009:91) 

Den publiksmodell som presenterats kommer användas för att kategorisera in publiken i 

undersökningen. I metodavsnittet (kapitel 3.2.1.) definieras respektive publik efter hur de har 

identifierats och använts i undersökningen. 

 



	   11	  

 
FIGUR 1 Hallahans publiksmodell baserad på de två dimensionerna, kunskap och involvering 

kring ett ämne (Hallahan, 2001:34)   

 

Aktiv publik 

En aktiv publik definieras av hög kunskap samt hög involvering kring ett ämne. Den aktiva 

publiken är ofta involverade i ämnet sedan tidigare och är väl informerade och pålästa. (Hallahan, 

2001:34) Ur en organisations perspektiv är en aktiv publik den viktigaste publikgruppen att 

kommunicera med om en konflikt uppstår, detta för att denna grupp kan tänkas konfrontera 

organisationen och dra till sig fler allierade. Organisationen bör därför skapa en omedelbar och 

direkt kontakt med denna publik för att bilda ett samspel som främjar relationen mellan dem. 

(Falkheimer, Heide, & Larsson, 2009:89-90) 

 

Upprörd publik 

En upprörd publik definieras av låg kunskap samt hög involvering kring ett ämne. Publiken har 

identifierat ett problem men har för lite information för att kunna se lösningar på problemet. När 

denna grupp sökt information och därmed ökat sin kunskap kan dessa grupper utvecklas till en 

aktiv publik som definieras med högre kunskap. (Hallahan, 2001:34) Den upprörda publiken är 

den grupp som är mest effektiv vad gäller att attrahera fler anhängare då de är en stark 

publikgrupp och drar till sig stor uppmärksamhet (Falkheimer, Heide, & Larsson, 2009:90-91), 
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detta anses vara ett av en organisations största bekymmer (Hallahan, 2001:44). Organisationen 

bör arbeta snabbt för att skapa lösningar på den upprörda publikens problem och direkt bemöta 

den kritik som publiken kan tänkas ha (Falkheimer, Heide, & Larsson, 2009:90-91). 

 

Medveten publik 

En medveten publik definieras av hög kunskap samt låg involvering kring ett ämne. Den 

medvetna publiken tar inga initiativ i frågan, vilket innebär att den höga kunskapen inte används 

då publiken har en låg involvering i ämnet. Den personliga involveringen i ett ämne kan dock 

förändras av nya erfarenheter samt interaktion med andra människor. Om den medvetna 

publikens involvering kring ett ämne ökar kan publiken istället definieras som en aktiv publik. 

(Hallahan, 2001:34-35) För att få över den medvetna publiken till sin sida är det viktigt att de 

informeras med sakliga argument samt relevant information. Att ha den medvetna publiken på 

sin sida kan gynna en organisation då de har en hög kunskapsnivå och kan därmed sprida 

fördelaktig information till andra publiker. (Falkheimer, Heide, & Larsson, 2009:91) 

 

Inaktiv publik 

En inaktiv publik definieras av låg kunskap samt låg involvering kring ett ämne. Det personliga 

intresset är lågt vilket kan bero på att publiken endast är informationssökande och ännu inte 

identifierat problem kring ett ämne. Involveringsgraden hos en inaktiv publik kan förändras då 

en koppling skapas till ett visst ämne, genom exempelvis interaktion eller nya erfarenheter. 

(Hallahan, 2001:35) Genom att interagera med publiken kan anseendet främjas och därmed öka 

förtroendet för organisationen hos den inaktiva publiken, detta för att undvika att de utvecklas till 

en upprörd eller aktiv publik. (Falkheimer, Heide, & Larsson, 2009:91) 

 

Icke-publik 

En icke-publik definieras av att varken ha någon kunskap eller involvering kring ett ämne 

(Hallahan, 2001:35). 
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2.2. Organisationers anseende 
Vid definition av anseende kring en organisation lägger flera forskare tyngdpunkten på 

intressenternas uppfattningar, bakgrund och tankar kring den specifika organisationen. Dessa 

uppfattningar grundas i vad organisationen bestämmer sig för att sända ut för budskap till sina 

olika intressentgrupper. (Fombrun & van Riel, 2007:44) 

Enligt Fombrun & van Riel (2007:38) avgörs en organisations anseende av allmänna 

uppfattningar hos dess olika intressentgrupper.”Reputations are overall assessments of 

organizations by their stakeholders.” (Fombrun & van Riel, 2007:43) Dessa uppfattningar 

bygger på hur organisationen marknadsför sig samt hur de kan påverka sina intressenter att 

kommunicera kring dem på ett sätt som främjande. Uppfattningar bygger även på de budskap 

som organisationen sänder ut till sina intressenter. (Cornelissen, 2008:65) 

Boken Fame & fortune: how successful companies build winning reputations (2004:86) 

av Fombrun & van Riel studerar framgångsrika organisationer i världen. Utefter publikens 

uppfattningar har man lyckats identifiera fem principer som bidragit till att organisationer lyckats 

med att skapa och upprätthålla ett framgångsrikt anseende. Den första av de fem principerna 

berör synligheten hos en organisation och handlar om att en organisation bör ha en tydlig 

synlighet när de kommunicerar med sina kunder både i den interna och externa 

kommunikationen. Den andra principen handlar om att vara utmärkande och arbeta med sin 

organisationidentitet på ett effektivt sätt. Rätt positionering och identitet har visat sig bidra till att 

en organisation kan skilja och utmärka sig från konkurrenter inom samma bransch. Princip tre 

handlar om att ses som en tillförlitlig organisation, vilket kräver presentation och kommunikation 

av korrekt och tillförlitlig information. Den fjärde principen angår hur en organisation är tydlig 

och öppen i sin aktivitet och kommunikation gentemot sina intressenter. Den sista principen 

beaktar vikten i att vara en konsekvent organisation. Detta innebär att det innehåll som 

presenteras både internt och externt ska innehålla ett konsekvent budskap och följdriktigt 

innehåll i alla de kommunikationskanaler som organisationen använder sig av. (Cornelissen, 

2008:65) 

Fombrun & van Riel (2007:90) anser att en organisation som följer dessa fem principer 

för att skapa ett gott anseende kommer att öka sin tillväxt och uppnå ett högre marknadsvärde. 

Detta till skillnad från en organisation som inte arbetar med att nå ut med sin kommunikation, 

eller misslyckas med att nå ut med kommunikationen på rätt sätt till sina intressentgrupper. Det 
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är därför viktigt att organisationer i alla situationer arbetar med att upprätthålla ett gott anseende 

(Cornelissen, 2008:65). Ett gott anseende kan vara avgörande vid konsumentens val av 

organisation speciellt i en situation av konkurrens. För att en organisation ska erhålla ett gott 

anseende krävs att den skapar, bygger upp och bevarar sin ställning. Detta är någonting 

organisationer bör arbeta aktivt med samt ha en medvetenhet om. En organisations anseende är 

en färskvara och någonting som hela tiden behöver anpassas och formas i olika budskap till dess 

olika intressenter (Christensen, 2008:90). 

Ett gott anseende kan medföra ett antal positiva konsekvenser för en organisation. Till 

exempel kan den utveckla en betydelsefull dragningskraft som kan attrahera arbetssökande samt 

behålla redan anställda. “A good reputation acts like a magnet: It attracts us to those who have it” 

(Fombrun & van Riel, 2007:48) Organisationer i denna ställning ställs dessutom mer sällan inför 

kommunikativa problem externt och internt. En positiv framtoning kan även stärka positionen på 

marknaden genom ökad synlighet. En organisation som däremot inte har en utarbetad strategisk 

kommunikationsplan för att upprätthålla sitt anseende kan ha svårt att behålla sina anställda. Ett 

sämre anseende skapar större risker att möta kommunikativa problem, vilket kan bero på och 

påverkas av att intressenterna anser att organisationen inte gör ett bra arbete. (Cornelissen, 

2008:60) 

En organisations anseende kan sammankopplas med kommunikations- och 

organisationsbegreppet branding. De är två begrepp som bägge ingår i organisationers 

strategiska identitetsbygge, men vars olikhet ligger i avsikten i kommunikationsprocessen. 

Fombrun & van Riel (2007) menar att branding baseras på en mer riktad strategi där 

organisationens beteende direkt påverkar kunden. Detta till skillnad från begreppet anseende som 

kan upprättas, formas och påverkas genom samspel mellan många aktörer och intressentgrupper. 

(Cornelissen, 2008:69) 

För att lyckas med skapande och upprätthållande av ett gott anseende krävs det att 

intressenter känner uppriktighet och öppenhet i organisationens kommunikation, både internt och 

externt. (Cornelissen, 2008:69) Det är också viktigt att organisationen skapar en förståelse hos 

sina intressenter, genom att företrädesvis arbeta med att sända ut ett tydligt budskap som följer 

organisationens kommunikationsplan. Planeringen är en viktig del då det krävs en ständig 

medvetenhet om vad organisationen står och arbetar för. Det är också viktigt att tydligt definiera 

tyngdpunkten och kärnan av organisationens arbete. Om en organisation är medveten om detta 
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kommer det att underlätta kommunikationen av rätt budskap både internt och externt till 

intressenterna. (Cornelissen, 2008:73) 

Därmed kan en organisations anseende ta form först när man identifierat sin målgrupp 

och sina intressenter. När detta gjorts kan planeringen med placering och synlighet påbörjas, det 

vill säga att arbetet med att den bild som sänds ut stämmer med organisationens faktiska budskap. 

Det handlar om att rätt organisationsidentitet sänds ut till inressenterna. (Christensen, 2008:86-

88) 

”…Being seen and observed by the other results in a recognition of my facticity, that I 

am an object to the other.” (Christensen, 2008:84) Intressenterna i en organisation är 

grundpelaren till hela teorin om anseende. Utan intressentgrupper skulle ett anseende hos en 

organisation inte behöva skapas, förvaltas eller upprätthållas. Bilden utåt av en organisation har 

alltid betraktats som betydelsefull då intressenternas uppfattning är fundamental för dess 

framtida utveckling. (Cornelissen, 2008:73) 

 

2.3. Sammanfattning 
Anseende och PR är två olika begrepp, men som kompletterar varandra och kan sammankopplas. 

PR handlar om att främja relationen mellan organisation och intressent. Anseende utvecklas hos 

en organisations intressenter beroende på vilket budskap som sänds ut, dess synlighet, 

uppfattning samt hur organisationen positionerar sig. Anseendet handlar därför främst om hur 

organisationens intressenter uppfattar och kommunicerar kring organisationen. Ett gott anseende 

skapas genom att upprätthålla och skapa goda relationer till intressenterna. För att upprätthålla 

och bevara detta krävs stimulation av relationerna organisationen och intressenterna emellan. 

Intressenterna vill i sin tur skapa relationer till de organisationer som har ett gott rykte. “Public 

relations is about reputation - the result of what you do, what yhou say and what others say 

about you (…)” (Harrison 2002:2). För att ett gott anseende ska skapas och utvecklas, krävs 

alltså goda relationer. PR och anseende kan kopplas samman då de båda behandlar den 

ömsesidiga förståelsen mellan en organisation och dess intressenter. 
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3. Metod och material 
I detta kapitel presenteras den utvalda metoden som använts i undersökningen samt en 

motivering till valet. Vidare presenteras insamlingsmetod, material, avgränsningar samt de 

analysmodeller som använts. Kritik av den egna studien sker löpande genom texten och avsnittet 

avslutas med kritik mot metoden. 

 

3.1. Forskningsmetod 
Den forskningsdesign som har använts i denna uppsats är en fallstudie. En fallstudie är en 

strategi som omfattar flera tillvägagångssätt för datainsamling och analys. (Yin, 2007:30) En 

fallstudie kan göras på exempelvis en plats, händelse eller organisation (Bryman, 2011:74) och 

kan också göras på flera fall vilket kallas flerfallsstudie  (Yin, 2007:37). Denna studie granskar 

enbart en organisation, resebyrån Ving. 

Vanligtvis förknippas fallstudier med kvalitativ forskning men de kan också användas vid 

kvantitativ forskning, såsom i denna studie. Då fallstudier ämnar att göra en intensiv och 

detaljerad granskning av ett fall, riktas ofta kritik mot valet av ett endast en metod används. 

Resultatet räcker nämligen sällan som underlag för generalisering av en större grupp, exempelvis 

andra organisationer i samma bransch (Bryman, 2011:77). Vanligen genomförs en fallstudie som 

en jämförande studie där två analysenheter ställs emot varandra, exempelvis två olika 

tidsperioder (Esaiasson m fl, 2012:109). I denna studie har dock en jämförande fallstudie 

uteslutits då fokus istället har varit att utläsa ett eventuellt mönster i interaktionen hos en specifik 

organisation. Även om detta val alltså ter sig mindre konventionellt, motiveras det i den här 

studien av att den kvantitativa datainsamlingen besvarar frågeställningen (Bryman, 2011:74). 

Arbetet har varit i ständig medvetenhet om omöjligheten att i slutändan hitta typfall som 

representerar en större population. (Bryman, 2011:76-79) Emellertid ponerar vi att även studier 

av denna typ kan ha relevans för framtida forskning. 

Eftersom att den kvantitativa analysen syftar till att kartlägga generella mönster (Nilsson, 

2010:119), har ett stort material samlats in från en längre period för att utläsa mönster i det 

dagliga arbetet. En kvantitativ innehållsanalys har två beståndsdelar, kvantitet och 

innehållsanalys. Innehållsanalys kan användas vid undersökning av ett skriftligt material och 

kvantiteten står för att ett stort material undersöks och analyseras. I denna undersökning studeras 

både frekvens och förekomst av de olika analysenheterna där resultatet ska försöka besvara 
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frågeställningen och därmed även kopplas till teorin. (Esaiasson m fl, 2012:197) Att använda sig 

av en kvantitativ innehållsanalys är ett angreppssätt som är lämpligt vid analys av texter på ett 

systematiskt sätt där målet är att kvantifiera innehållet i respektive kategori (Bryman, 2011:283). 

Metoden har dock fått kritik från flera håll då studier av separata delar av ett innehåll kan göra 

det svårt att skapa ett helhetsperspektiv. Kritiken har lett till att fyra utgångspunkter har 

utformats i den kvantitativa innehållsanalysen; objektivitet, systematik, kvantitet och manifest 

(Nilsson, 2010:122). Det är viktigt att det insamlade materialet studeras på ett objektivt sätt för 

att inte forskarnas personliga värderingar ska påverka processen. Ett objektivt perspektiv gör det 

möjligt för andra forskare att göra samma undersökning och nå samma resultat. En annan viktig 

aspekt i undersökningen är också att den genomförs på ett systematiskt sätt. För att göra detta har  

de kategorier som används tydligt definierats, detta för att undvika oklarheter vid genomförandet 

av undersökningen. Med kvantitet menas att det material som studeras kan kvantifieras i 

kategorier och därefter analyseras. (Bryman, 2011:282) Ett manifest innehåll handlar om det 

insamlade material som finns och att man bör basera analysen på de material som gått att utläsa, 

vilket innebär att kvalitativa tolkningar inte ska behövas. (Nilsson, 2010:122) 

Denna undersökning hade kunnat vara en metodtriangulering och därmed kompletterats 

med en kvalitativ metod som exempelvis personliga intervjuer (Bryman, 2011:354). En personlig 

intervju med Ving hade kunnat användas för att öka förståelsen till varför interaktionen mellan 

Ving och dess publik på Facebooksidan ser ut som den gör. Därefter hade man kunnat granska 

det insamlade materialet från Facebooksidan gentemot Vings tankar kring varför interaktionen 

ser ut som den gör gentemot den faktiska interaktionen på sidan. Anledningen till att en 

kvalitativ metod inte använts är för att denna studie söker att studera interaktionen mellan publik 

och Ving samt om några mönster går att finna baserat på det insamlade materialet. För att 

besvara denna fråga är det inte nödvändigt att använda sig av en kvalitativ metod då 

frågeställningen inte har som syfte att utreda eventuella anledningar till interaktionens utförande. 

(Bryman, 2011:341) 

 

3.1.1. Urval av material 
För att materialet ska vara så representativt som möjligt innefattar studien insamlade inlägg från 

Vings Facebooksida under hela år 2013. I studien har ett systematiskt urval gjorts där var fjärde 

vecka med start från vecka ett under år 2013 har samlats in. Urvalet har gjorts under en längre 
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tidsperiod för att undvika att tillfälligheter, som en eller flera utmärkande händelser, kan komma 

att påverka de insamlade materialet. (Bryman, 2011:185) Att materialet i denna studie endast 

samlats in under ettårs period istället för en flerårsperiod, beror på den tidsram som fanns för 

arbetet i denna uppsats. 

Den första veckan som samlats in är vecka 1 år 2013, vilken inkluderar den 31 december 

år 2012 då denna dag ingår i vecka 1 år 2013. Den sista veckan som inkluderats i 

undersökningen är vecka 49. Anledningen till att 30-31 december år 2013 inte ingår i studien 

beror på att dessa datum infaller under vecka 1 år 2014 och insamlingen av material skedde 

innan denna vecka passerat. 

Undersökningens material består av 513 inlägg som publicerats av publiken på 

Facebooksidan och Vings 457 svarsinlägg. 56 inlägg förblev obesvarade av Ving men har ändå 

kategoriserats in enligt analysmodellen, då även avsaknad av svar kan ha betydelse vid analys. 

 

3.1.2 Insamlingsmetod 
Den kvantitativa datainsamlingen har skett på Vings Facebooksida. Endast inlägg från kolumnen 

“senaste inläggen av andra” valdes att samlas in samt det första svar som Ving publicerat till 

inlägget. Materialet samlades in genom att scrolla ner till respektive vecka och därefter sparades 

skärmdumpar på de inlägg och svar som publicerats under den utvalda tiden. Inlägg som Ving 

sjäva publicerat ingår inte i denna undersökning då fokus ligger på interaktionen mellan Ving 

och dess publik. 

Insamlingen består av inlägg som publicerats av publiken och den första kommentar som 

Ving eventuellt bemött inlägget med. Om vidare interaktion skett från det ursprungliga inlägget 

mellan Ving och publik eller mellan andra publiker på Facebook så har dessa kommentarer inte 

samlats in till denna studie. I de fall där publiker endast fått kommentarer från andra publiker 

men inte från Ving, har kommentaren på inlägget inte samlats in eftersom att det endast är Vings 

svar till sin publik som är relevant för undersökningen. 

 

3.1.3. Avgränsning 
Ving är aktiva på andra sociala medier än Facebook, t ex Twitter och Google+. Dock har vi i 

denna studie valt att fokusera på ett av de sociala medierna, Facebook. Detta val gjordes då 

Vings Facebooksida har ett större antal följare än deras sidor på Twitter och Google+ med 170 
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923 följare (Facebook.com/vingresor. [2013-12-10]) gentemot 5417 följare på Twitter 

(Twitter.com/vingresor. [2013-12-10]) och 797 följare på Google+ 

(plus.google.com/+VingSverige/posts. [2013-12-10]). 

 

3.2. Analysmodell 
Analysenheterna i denna undersökning är de inlägg som publicerats av publiken, vilket är totalt 

513 inlägg. I kodschemat har varje inlägg tilldelats ett nummer från 1-513 i kategorin “Inlägg 

ID”. Dessa inlägg är sorterade i kronologisk ordning med start från det första inlägget som 

publicerades 31 december år 2012. Därefter följer inläggen i kronologisk ordning ända till den 

sista veckan som är vecka 49 år 2013. Innan undersökningens genomförande utfördes en 

operationalisering av variablerna vilket innebär en fastställning av tydliga tolkningsregler och 

principer för kodningen (Esaiasson m fl, 2012:54). Detta för att undersökningen ska kunna 

genomföras igen med hjälp av samma material och med ett objektivt synsätt kunna få samma 

resultat som vid detta tillfälle (Nilsson, 2010:122). I kodschemat placerades publikens inlägg in i 

en publikgrupp och kommentaren från Ving in i en av de utformade svarskategorierna. I 

undersökningen kategoriserades inlägg och svar endast med en benämning. Detta innebär att en 

publiks inlägg inte kunde kategoriseras in i två olika publikgrupper, detsamma gäller för 

svarskategorierna.  

Vidare presenteras hur publiksmodellen använts i denna undersökning samt hur 

kategorierna operationaliserats för just denna undersökning. 

 

3.2.1. Hallahans publiksmodell  
Den publiksmodell som vi tidigare presenterat (kapitel 2.1.2.) används i undersökningen för att 

kategorisera publiken i de olika publikgrupperna. Modellen har använts genom att kategorisering 

av varje inlägg skett utefter de två dimensionerna, involvering och kunskap. I undersökningen 

har publikens kunskap och involvering i ämnet värderats som låg eller hög. Varje publikgrupp 

har tydligt definierats för att underlätta kategorisering av inläggen. För att tydliggöra definitionen 

av respektive grupp ges ett uppdiktat exempelinlägg inspirerat av det insamlade materialet. 

Namnen för de olika publikgrupperna utgör inget verktyg för kategorisering utan har endast en 

namngivande funktion. 

Icke-publiken är inte definierad nedan då de har obefintlig involvering och kunskap kring 
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ämnet vilket innebär att dessa inte befinner sig på Facebooksidan. 

 

Aktiv publik 

De publiker som besitter hög kunskap och hög involveringsgrad kallas den aktiva publiken. 

Deras inlägg visar att de är pålästa och den höga kunskapen kan uttrycka sig i att publiken kan ha 

en fråga baserat på egna upplevelser och erfarenheter av organisationen. Hög involvering yttrar 

sig genom stort engagemang i frågor och konflikter. Den aktiva publikens inlägg igenkänns av 

försök att på egen hand besvara sin fråga med hjälp av sitt engagemang och kunskap i frågan, 

innan kontakten med Ving. Frågan är därmed ofta informativ och utförligt skriven. Ett exempel 

inspirerat från de inlägg som publicerats av en aktiv publik: Hej! Vi besökte för några veckor sen 

ett hotell i Side. Innan hade vi läst på er hemsida att Lollo & Bernie skulle befinna sig på hotellet 

varje dag. När vi väl var där var de endast där en dag. Våra barn blev jätteledsna och besvikna. 

Detta känns inte alls ok då vi valde hotellet utefter Lollo & Bernie. Vi pratade med personalen 

på plats och de sa att de endast skulle vara där en dag i veckan. Kan det vara så att ni har 

felaktig information på er hemsida? Hur kan ni återgälda detta? Mvh Anna & två besvikna barn. 

 

Upprörd publik 

Låg kunskap och hög involvering identifierar den upprörda publiken. På grund av den låga 

kunskapen i ämnet uppstår ofta motvilja och inkapacitet att finna lösningar på det aktuella 

problemet. Hög involvering innebär att publiken ofta har ett stort personligt engagemang då de är 

berörda personligen av ämnet, detta kan uttryckas genom missnöje eller klagomål. Inlägg som 

kategoriserats i denna publikgrupp identifieras med att frågor och påståenden ställs där publiken 

kräver att Ving agerar ansvarsfullt. Inläggen kan även baseras på rykten och påståenden. 

Exempel inspirerat av de inlägg som publicerats av en upprörd publik: Ving, ni är det sämsta 

bolaget jag har varit med om. Har blivit rekommenderad att resa med er genom vänner, men det 

kommer jag absolut inte göra igen. / Kristofer, arg kund 

 

Medveten publik 

Hög kunskap och låg involveringsgrad definierar den medvetna publiken, vilket innebär en 

påläst grupp med ett engagemang som begränsar sig till önskad bekräftelse om fakta eller 

rekommendationer. De har mycket information om olika resmål och skriver utförliga inlägg. Den 
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låga involveringen kan ses i frågor efter förtydligande av eller bekräftelse av redan inhämtad 

information. Exempel inspirerat av de inlägg som publicerats av en medveten publik: Hej Ving! 

Jag väljer just nu mellan att boka Kefalonia som är en favorit vi besökt många gånger eller om 

vi ska testa något nytt och istället boka Korfu. Det verkar vara en jättefin ö med mysiga 

restauranger, fina stränder och ett centralt Sunprime hotell. Tror ni att vi skulle trivas lika bra 

där? Mvh Katrin & Samuel 

 

Inaktiv publik 

Låg kunskap och låg involvering är kännetecken för den inaktiva publiken, vilka har bristande 

information och därför ställer frågor till Ving på Facebooksidan. Denna grupp inkluderar även 

konstaterande och påstående inlägg, oavsett om innehållet är positivt eller negativt. Låg 

involvering innebär att publiken inte har engagerat sig för att egenhändigt söka sina svar på 

frågor och funderingar. För Ving är dessa inlägg enkla att besvara då publiken enbart söker 

ytterligare information. Exempel inspirerat av de inlägg som publicerats av en inaktiv publik: 

Hej Ving och alla andra! Jag reser tillsammans med min syster och våra 1-åriga söner till 

Turkiet över jul, och ska bo på Sunwing. Kan man beställa en resesäng på flyget? Är det någon 

annan som har fler rekommendationer om vad två systrar kan hitta på i Turkiet? /Jessica 

 

3.2.2. Kategorisering av svar 
För att kategorisera in publikens svarsinlägg utarbetades en analysmodell med hjälp av det 

insamlade materialet. Till att börja med genomfördes ett förtest för att spegla undersökningens 

material (Bryman, 2011:153), och för att skapa en användbar analysmodell. Inför förtestet 

genomfördes ett systematiskt urval från det redan insamlade materialet, för att undvika att 

utmärkande händelser påverkade de material som testades. (Johansson, 2010:92) Det 

systematiska urvalet i detta förtest utfördes genom att var femte vecka av det insamlade 

materialet samlades in, vilka blev vecka 1, 21 samt 41. Från denna tidsperiod påträffades totalt 

120 svar, som studerades och indelades i ett flertal kategorier. Efter att ha studerat materialet och 

en överblick skapats så kunde vissa kategorier sammanfogas. För att åstadkomma en objektiv 

kategorisering var det väsentligt att göra tydliga kategorier för att undvika oklarheter vid 

undersökning. (Esaiasson, 2012:54) Resultatet blev sju definierade svarskategorier till 

analysmodellen, vilka presenteras i tabell 1. Därefter definieras de sju svarskategorierna med 
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uppdiktade svarsexempel, inspirerade av materialet för att ge en tydlig bild av inlägg ur 

respektive kategori. 

 

TABELL 1 Analysmodellens svarskategorier 

1 Fråga besvaras 

2 Fråga besvaras ej 

3 Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt 

4 Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder 

5 Förnekar och försvarar 

6 Tacksamt konstaterande 

7 Inget svar 

 

Fråga besvaras  

De inlägg som besvarats av Ving med relevant och informativt innehåll har kategoriserats som 

“Fråga besvaras”. Det kan handla om en publik som får ett förklarande svar på sin fråga. Det 

händer även att personal på Ving som besvarar inläggen adderar kommenterar baserade på egna 

erfarenheter samt ger personliga rekommendationer även om ingen dylik förfrågan gjorts. 

Exemplet nedan är inspirerat från det insamlade materialet, och utgör ett uppdiktat 

svarsinlägg från Ving till en publik som publicerat en fråga om ett specifikt hotell. Svaret är 

relevant, informativt och har kategoriserats som “Fråga besvaras”: Hej, ja det är ett hotell 

anpassat för barn. Jag har själv varit där och hotellet var mycket väl anpassat även för mindre 

barn. Trevlig resa! / Bodil, Ving 

 

Fråga besvaras ej 

Inlägg som besvarats av Ving med respons som inte besvarar påståendet eller frågan har 

kategoriserats som “Fråga besvaras ej”. Svarsinläggen är otydliga och svävar från det aktuella 

ämnet eller frågan. Svar som kategoriseras in i denna kategori har alltså besvarats av Ving men 
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innehållet i svaret besvarar inte det som publiken söker i de publicerade inlägget.  

                  I exemplet nedan har publiken troligtvis eftersökt rekommendationer om specifika 

hotell, något som ej ingår i svarsinlägget från Ving. Inlägget är inspirerat av Vings svar som 

kategoriserats som “Fråga besvaras ej”: Hej, vi har många hotell på detta resmål som kan vara 

intressanta för dig. Det finns hotell både anpassade för familjer samt barnfria hotell. Mvh Agnes, 

Ving 

 

Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt 

De inlägg som Ving besvarat med en uppmaning till vidare kontakt har kategoriserats som 

“Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt”. Vidare kontakt kan innebära att kunden 

uppmanas återkomma med ytterligare information för att Ving ska kunna lösa problemet. Ofta 

informerar Ving om att detta sker i ett privat meddelande på Facebook. Vidare kontakt kan också 

innebära att publiken uppmanas söka information på Vings hemsida. 

                  I exemplet har publiken publicerat ett inlägg där en fråga ställts men också 

efterfrågat hjälp från Ving. Ving besvarar frågor men uppmanar också till vidare kontakt då de 

ställer en motfråga för att kunna ge mer utförlig information kring det som från början 

efterfrågats av publiken. Exempel inspirerat av de svar som Ving publicerat som kategoriserats i 

“Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt”: Hej! Både Spanien och Grekland brukar 

ha bra väder i september. Det finns även ett annat barnfritt hotell på Cypern som är mycket 

omtyckt. Vad tror ni om Cypern som resmål? Återkom med fler önskemål så ska jag leta upp 

något som passar just er. /Johanna, Ving 

 

Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder 

Svar som kategoriserats in i “Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder” är svar där Ving lyssnar på 

den kritik som finns i inlägget vilket både kan vara positiv och negativ kritik. Utefter detta är 

Ving beredda att vidta åtgärder som berör kritiken på att göra förändringar för lösa ett problem. 

 I exemplet har publiken publicerat ett inlägg där de berättar om en upplevelse de varit 

med om och behöver hjälp kring. I detta fall tar Ving till sig av de problem som publiken har och 

är beredda att göra förändringar för att lösa de problem som uppkommit. Exempel inspirerat av 

de svar som Ving publicerat som kategoriserats i “Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder”: Hej, 

jag är extremt ledsen över att ni råkade ut för detta. Återkom med ert bokningsnummer och 
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kontaktuppgifter så ska jag lösa detta. Återkommer till dig i nästa vecka. / Carl, Ving 

 

Förnekar och försvarar 

Svar som har kategoriserats in i “Förnekar och försvarar” är de svar där Ving till viss del är 

förstående men samtidigt hävdar att de som organisation har löst situationen på rätt sätt. I denna 

kategori har även de svar kategoriserats in när Ving lägger skulden på andra organisationer. 

I exemplet har publiken publicerat ett inlägg där de berättar något de har upplevt som de 

tycker beror på Vings agerande. Dock är Ving oförstående i de svar som ges. Exempel inspirerat 

av de svar som Ving publicerat som kategoriserats i “Förnekar och försvarar”: Hej, att er resa 

slutade så olyckligt är inte något vi har kunnat påverka och kan därmed inte ersätta er med 

någon ny resa. Hoppas ni har förståelse över detta. /Linda, Ving 

 

Tacksamt konstaterande 

Svarsinlägg av typen “Tacksamt konstaterande” är oftast de som publicerats till inlägg där 

författaren har en uppmuntrande och tacksam ton. Det är vanligt att inlägget innefattat en 

personlig bild tillsammans med en tacksam kommentar. 

Exemplet nedan är uppdiktat med inspiration av inlägg i kategorin “Tacksamt 

konstaterande” och Ving tackar för kundens positiva feedback: Vi blir jätteglada av att höra att 

du var nöjd med hotellet och servicen. Varma hälsningar Ving 

 

Inget svar 

Inlägg som överhuvudtaget inte besvarats av Ving har kategoriserats som “Inget svar”. Även om 

dessa inlägg besvarats av andra publiker på Facebook är inte denna interaktion relevant i denna 

undersökning.  

 

3.3. Metodkritik 
Kritik har tidigare riktats mot att använda sig av en kvantitativ metod då vissa forskare anser att 

metoden har ett förenklat angreppssätt. I och med att materialet som studerats delas upp kan det 

bli svårt att få en helhetsbild av resultatet. Man menar också att metoden är bristande då den inte 

får fram djupgående svar om ett innehåll. Dock har metoden fått en större betydelse i och med 

internets framväxt där plattformar med svårinsamlat innehåll kräver en metod som inte är 
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djupgående utan syftar till att utläsa ett mönster av materialet. (Nilsson, 2010:121) 

 

3.4. Reliabilitet och validitet 
För att kunna dra trovärdiga slutsatser måste det finnas tillräckligt med argument i empirin för att 

slutsatserna ska kunna klassas som tillförlitliga och giltiga. Dessa begrepp benämns i 

vetenskapen som reliabilitet och validitet. (Ekström & Larsson, 2010:14) En undersöknings 

reliabilitet avgörs i hur tillförlitligt genomförandet är. För att detta ska genomföras på ett 

framgångsrikt sätt bör undersökningen vara välstrukturerad och inte innehålla osystematiska fel. 

I denna studie har ett väl utarbetat kodschema använts för att i efterhand kunna utläsa resultaten. 

Kodschemat är utformat med hjälp av dator för att undvika slarviga och oläsliga anteckningar 

(Esaiasson m fl, 2007:70). Validitet innebär att undersökningen tittar på det som ämnas 

undersökas. (Esaiasson m fl, 2012:63) God resultatvaliditet uppfylls med hög begreppsvaliditet 

samt hög reliabilitet. God begreppsvaliditet har nåtts genom att de teoretiska begreppen för 

publiken har operationaliserats till indikatorer som överenstämmer med det empiriska materialet. 

(Esaiasson, 2007:65) 

 

3.5. Forskningsetik 
På senare tid har en debatt förts om huruvida material som läggs upp på internet är offentligt 

eller privat. Information som lagras på sociala medier är lättillgänglig och i de fall där ett 

lösenord inte krävs anses informationen vara offentlig och kan således användas vid forskning 

(Bryman, 2011:141-142). Det material som samlas in i denna undersökning anses därför vara 

offentligt. Vid citering från det insamlade materialet framförs inte undersökningsobjektens 

riktiga namn, för att behålla anonymitet. Information om undersökningsobjektens identitet är 

irrelevant då studiens fokus ligger på typen av inlägg som publiceras på organisationens 

Facebooksida. 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras först ett övergripande resultat och därefter hur resultatet ser ut för 

respektive publikgrupp. Resultaten presenteras i löpande text, diagram och tabeller, där det även 

framkommer vilka svarskategorier som respektive publikgrupp bemötts med. 

4.1. Totalt resultat för publik samt svar 
Resultatet från undersökningen inleds med en redogörelse av antal inlägg som kategoriserats för 

respektive publikgrupp. Detta för att skapa en överblick över vilka publikgrupper som kontaktat 

Ving på Facebooksidan. Totalt samlades 513 inlägg in. 22 inlägg av dessa kategoriserades som 

aktiv publik, 20 inlägg som upprörd publik, 106 inlägg kategoriserades som medveten publik och 

365 inlägg kategoriserades som inaktiv publik. Resultatet av kategoriseringen kan ses i Figur 2 

nedan. 

 
FIGUR 2 Diagram över hur publiken delats in efter tidigare presenterad publikmodell. 

 

I Figur 3 finnes fördelningen av svarsinlägg där kategoriseringen baseras på Vings 

bemötande. Totalt samlades 513 inlägg in som publicerats av publiken och då Ving enbart valt 

att besvara 457 av dessa har resterande 56 inlägg placerats i kategorin “Inget svar”. Vidare i 

resultatet presenteras fördelningen av Vings svarsinlägg indelade per publikgrupp, i syfte att 

tydliggöra bemötandet av olika publikgrupper.  
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FIGUR 3 Diagram som anger fördelningen av svarskategorierna i procent. 

 

TABELL 2 Tabell över den totala indelningen av svarskategorier som presenterar antal inlägg 

samt procent. 

Svarskategori Antal Procent 

Fråga besvaras 222 43 % 

Fråga besvaras ej 13 3 % 

Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt 128 25 % 

Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder 14 3 % 

Förnekar och försvarar 28 5 % 

Tacksamt konstaterande 52 10 % 

Inget svar 56 11 % 
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4.1.1. Svar till aktiv publik 
Totalt kategoriserades 22 inlägg som aktiv publik av totalt 513 inlägg. Figur 4 redogör för 

spridningen av Vings svar till denna publik. I tabell 3 kan både antal och procent avläsas för de 

olika svarskategorierna. 

Den aktiva publiken, med hög kunskap och hög involvering, har huvudsakligen bemötts 

med svar i kategorin “Förnekar och försvarar” vilka utgör totalt 10 av 22 inlägg. Fem inlägg 

bemöts av svar i kategorin “Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder”, tre inlägg har besvarats enligt 

“Fråga besvaras”, två inlägg har besvarats av typen “Tacksamt konstaterande”, ett inlägg har 

bemötts med “Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt”, ett inlägg har överhuvudtaget 

inte besvarats av Ving och kategoriseras därmed som “Inget svar”. Inget av inläggen har bemötts 

med svarsinlägg av kategorin “Fråga besvaras ej”. 

 

 
FIGUR 4 Diagrammet visar spridningen av svarsinlägg som besvarat den aktiva publiken. 
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TABELL 3 Tabell där antal anges samt hur många procent varje svarskategori består av. 

Svarskategori Antal Procent 

Fråga besvaras 3 14 % 

Fråga besvaras ej 0 0 % 

Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt 1 4 % 

Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder 5 23 % 

Förnekar och försvarar 10 45 % 

Tacksamt konstaterande 2 9 % 

Inget svar 1 5 % 

 
4.1.2. Svar till upprörd publik 
Totalt kategoriserades 20 inlägg som upprörd publik av totalt 513 inlägg. I Figur 5 utläses 

spridningen av Vings svarsinlägg till den upprörda publiken. I tabell 4 kan både antal och 

procent avläsas för de olika svarskategorierna. 

Den upprörda publiken, med låg kunskap och hög involveringsgrad, har till största del 

bemötts med svar i kategorin “Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt” med 7 

svarsinlägg samt kategorin “Förnekar och försvarar” med 6 svarsinlägg. Totalt besvarar Ving 13 

av 22 inlägg genom dessa svarstyper. Tre svar har kategoriserats för respektive “Fråga besvaras” 

och “Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder”. Ett av inläggen har inte besvarats och därmed 

förlagts till kategorin “Inget svar”. 0 svar har kategoriserats som “Fråga besvaras ej” eller 

“Tacksamt konstaterande”. 
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FIGUR 5 Diagrammet visar spridningen av svarsinlägg som besvarat den upprörda publiken. 

 

TABELL 4 Tabell där antal anges samt hur många procent varje svarskategori består av. 

Svarskategori Antal Procent 

Fråga besvaras 3 15 % 

Fråga besvaras ej 0 0 % 

Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt 7 35 % 

Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder 3 15 % 

Förnekar och försvarar 6 30 % 

Tacksamt konstaterande 0 0 % 

Inget svar 1 5 % 
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4.1.3. Svar till medveten publik 
Totalt kategoriserades 106 inlägg som en medveten publik av totalt 513 inlägg. Figur 6 visar 

spridningen av Vings svarsinlägg till den medvetna publiken. I tabell 5 kan både antal och 

procent avläsas för de olika svarskategorierna. 

Den medvetna publiken, med hög kunskap och låg involveringsgrad, har till största delen 

bemötts med svar i kategorin “Fråga besvaras” med totalt 48 svar. Kategorin “Fråga besvaras 

samt uppmaning till vidare kontakt” består av totalt 30 svar. 8 inlägg har kategoriserats som 

“Förnekar och försvarar” och samma antal som “Tacksamt konstaterande”. 5 inlägg har inte 

besvarats av Ving och därmed kategoriserats in i kategorin “Inget svar”. 4 inlägg har besvarats 

med kategorin “Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder” och 3 inlägg har besvarats enligt 

kategorin “Fråga besvaras ej”. 

 
FIGUR 6 Diagrammet visar spridningen av svarsinlägg som besvarat den medvetna publiken. 
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TABELL 5 Tabell där antal svarsinlägg anges samt hur många procent varje svarskategori utgör. 

Svarskategori Antal Procent 

Fråga besvaras 48 45 % 

Fråga besvaras ej 3 3 % 

Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt 30 28 % 

Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder 4 4 % 

Förnekar och försvarar 8 7 % 

Tacksamt konstaterande 8 8 % 

Inget svar 5 5 % 

 

4.1.4. Svar till inaktiv publik 
Totalt kategoriserades 365 inlägg som en medveten publik av totalt 513 inlägg. Figur 7 

spridningen av Vings svarsinlägg till den inaktiva publiken. I tabell 6 kan både antal och procent 

avläsas för de olika svarskategorierna. 

Den inaktiva publiken, med låg kunskap och låg involveringsgrad, har till största delen 

bemötts med svar i kategorin “Fråga besvaras” med totalt 168 svar. 90 inlägg har besvarats med 

svar ur kategorin “Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt”. 49 inlägg har inte 

besvarats överhuvudtaget och kategoriseras därmed som “Inget svar”. 42 inlägg har 

kategoriserats som “Tacksamt konstaterande”. Kategorin “Fråga besvaras ej” består av 10 inlägg, 

4 inlägg har kategoriserats som “Förnekar och försvarar” och 2 inlägg har kategoriserats som 

“Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder”. 
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FIGUR 7 Diagrammet visar spridningen av svarsinlägg som besvarat den inaktiva publiken. 

 

TABELL 6 Tabell där antal anges samt hur många procent varje svarskategori består av. 

Svarskategori Antal Procent 

Fråga besvaras 168 46 % 

Fråga besvaras ej 10 3 % 

Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt 90 25 % 

Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder 2 1 % 

Förnekar och försvarar 4 1 % 

Tacksamt konstaterande 42 11 % 

Inget svar 49 13 % 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras de resultat som framkommit i undersökningen i relation till teorierna. 

Först presenteras analysen i de olika publikgrupperna för att sedan övergå till en övergripande 

analys. 

 

5.1. Analys av svar till aktiv publik 
Resultat från undersökningen visar att 43 % av den aktiva publiken bemötts med svarskategorin 

“Förnekar och försvarar” vilket inte stämmer överens med det bemötande som Falkheimer, 

Heide & Larsson (2009:89-90) anser vara lämpligt för att främja relationen till denna 

publikgrupp. Författarna menar på att relationen till den aktiva publiken bör vara ett samspel 

genom att hålla en direkt kontakt för att upprätthålla en dialog med publiken som minskar risken 

att konflikter och oförståelse ska uppstå. Att det finns en förståelse mellan dem är viktigt då 

denna publikgrupps höga kunskap kan bidra till att de tillsammans med andra publikgrupper kan 

skapa allianser. Grunig (1992:18) talar om den tvåvägs symmetriska modellen som ett bra 

tillvägagångssätt för att skapa förståelse mellan två parter. Ett exempel på när Ving arbetar 

utifrån den tvåvägs symmetriska modellen är i svarskategorin “Lyssnar, vidtar korrigerande 

åtgärder” som används gentemot 23 % publikens inlägg. Detta bemötande gentemot en aktiv 

publik anser Falkheimer, Heide & Larsson (2009:89-90) vara främjande för relationen mellan 

organisationen och publiken då ömsesidig förståelse uppstår. Resultatet visar också att 5 % har 

bemötts med svarskategorin “Inget svar”. Att lämna ett inlägg obesvarat är inte ett lämpligt 

bemötande och stöds inte av teorin i tvåvägs symmetriska modellen då den menar på att dialog är 

avgörande för relationer. Dock är antalet i denna svarskategori relativt lågt då Ving till största 

delen bemöter publiken med att upprätta en dialog. 

 

5.2. Analys av svar till upprörd publik 
Som författaren Hinde (Larsson, 2002:90) menar utgör interaktion under en längre period en 

essentiell komponent i arbetet med att upprätthålla goda relationer med sin publik. I resultatet 

kan man utläsa försök från Ving att göra detta, då 35 % av den upprörda publiken har bemötts 

med svarskategorin “Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt”. Enligt Hallahan 

(2001:44) utgör den upprörda publiken ett riskelement för organisationer och för att minska 
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konflikter kan den tvåvägs symmetriska modellen appliceras, då den ämnar skapa förståelse 

mellan parter istället för att endast påverka. I resultatet kan man utläsa att 30 % av den upprörda 

publiken bemöts med svarskategorin “Förnekar och försvarar” något som Hallahan (2001:44) 

inte anser är ett lämpligt bemötande för att öka förståelsen. Resultatet från undersökningen visar 

också att Ving har bemött publiken på ett icke relationsfrämjande sätt då 5 % kategoriserats som 

“Inget svar” och därmed inte har besvarats alls. Dock är andelen för denna svarskategori i 

allmänhet relativt låg då Ving besvarat en stor del av den upprörda publikens inlägg. Det faktum 

att endast 4 % har kategoriserats som upprörd publik anses av Hallahan (2001:44) som positivt 

då publikgruppen kan utgöra potentiell risk för en organisations anseende och därmed bör 

undvikas. 

 

5.3. Analys av svar till medveten publik 
Enligt Cornelissen (2008:73) är det viktigt att skapa en förståelse mellan olika parter, vilket görs 

genom att sända ut tydliga budskap i enlighet med organisationens mål. I denna studie har 3 % 

av alla inlägg besvarats av Ving med irrelevant information, alltså “Fråga besvaras ej”, och 5 % 

har bemötts med “Inget svar”. Cornelissens teori menar alltså att detta är olämpligt beteende i en 

organisations arbete för sitt anseende. 

Fombrun & van Riel (2007:48) diskuterar hur den medvetna publiken kan spela en 

organisation i händerna när de har uppfattningar som är främjande för dennes anseende. Genom 

interaktion med denna publik kan Ving påverka dessa som i förlängningen kan övertyga andra 

publiker. Resultatet visar att 45 % av den medvetna publiken bemötts med svarskategorin “Fråga 

besvaras” samt att 28 % bemötts med svarskategorin “Fråga besvaras samt uppmaning till vidare 

kontakt” vilket Falkheimer, Heide & Larsson (2009:91) också menar på är ett bemötande som 

informerar den medvetna publiken och kan leda till att organisationen får över dem till sin sida. 

 

5.4. Analys av svar till inaktiv publik 
Den inaktiva publiken är ofta informationssökande och som Solis & Breakenridge (2009:204) tar 

upp är det viktigt att inte lämna publiken till att själva söka svar på problem utan istället arbeta 

med att bemöta publikens krav. Utifrån resultatet utläses att Ving till viss del interagerar med den 

inaktiva publiken då 46 % bemötts med “Fråga besvaras” samt 25 % med “Fråga besvaras samt 
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uppmaning till vidare kontakt”. I resultatet kan det utläsas att endast 13 % inte besvarats vilket 

kan kopplas till de Falkheimer, Heide & Larsson (2009:91) diskuterar kring i hur betydelsefullt 

det är att interagera med den inaktiva publiken för att undvika att dessa ska omvandlas till att bli 

aktiva eller upprörda. 

 

5.5. Övergripande analys 
Som Falkheimer, Heide & Larsson (2009:91) diskuterar är den inaktiva publiken den minst 

skadliga för en organisations anseende. I resultatet går det att utläsa att 71 % av de som kontaktat 

Ving är en inaktiv publik. Att publiken till stor del består av en inaktiv publik innebär en fördel 

för Ving då denna publik gör relativt liten skada på en organisation anseende. De två 

publikgrupper med högst involvering i organisationen, upprörd och aktiv, är de två grupper som 

en medveten publik kan omvandlas till. I resultatet kan det utläsas att den upprörda och aktiva 

publiken endast består av 4 % vardera medan den medvetna publiken består av 21 %. Då detta är 

relativt låga siffror kan detta enligt Hallahans (2001:44) teori anses fördelaktigt för en 

organisation då publikerna som kan komma att skada ett anseende är liten. Om dessa 

publikgrupper har negativa uppfattningar kring organisationen är dem inte en fördelaktig publik 

när de befinner sig på deras Facebooksida. Den medvetna publiken kan enkelt förändras till en 

aktiv publik, som är ännu skadligare gentemot organisationen. För att undvika att denna 

förändring sker är det viktigt att informera den medvetna publiken med sakliga argument och 

relevant information. Gentemot denna publikgrupp har Ving arbetat på ett sätt som Falkheimer, 

Heide & Larsson (2009:91) menar på är fördelaktigt för att undvika att publikgruppen ska 

utvecklas. Gentemot denna publik är de ett relativt litet antal inlägg som bemötts med 

ofördelaktiga svar, då endast 5 % bemötts med “Inget svar”, 7 % bemötts med “Förnekar och 

försvarar” samt 3 % bemötts med “Fråga besvaras ej”. Dessa tre svarskategorier ger inte 

publiken saklig information och bemöter heller inte publiken på ett sätt som ökar publikens 

kunskap.   

 En upprörd publik är ett av en organisations största bekymmer. Enligt Falkheimer, Heide 

& Larssons (2009:90-91) åsikter om hur denna publik bör bemötas är det viktigt att försöka 

skapa lösningar på de problem publiken kan tänkas ha. Ving arbetar till stor del med att lösa den 

upprörda publikens problem då resultatet visar att 35 % bemötts med svarskategorin “Fråga 

besvaras samt uppmaning till vidare kontakt”, 15 % bemötts med “Fråga besvaras” samt 30 % 
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bemötts med “Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder”. Dock är det 30 % som bemötts med 

“Förnekar och försvarar” och 5 % som bemötts med “Inget svar”. Dessa två bemötanden skapar 

varken lösningar på problem eller en förståelse för problem mellan de två parterna, i detta fall 

skulle därför dessa bemötanden kunna leda till att publiken utvecklas till att bli en mer skadlig 

publik. Den inaktiva publiken är också en publik som kan utvecklas till en aktiv publik men 

genom att interagera med denna publik kan detta förhindras. Interaktion med dessa kan bidra till 

ett ökat förtroende för organisationen och därmed kan anseendet främjas. Ving interagerar till 

stor del med den inaktiva publiken då 46 % bemötts med “Fråga besvaras”, 25 % “Fråga 

besvaras samt uppmaning till vidare kontakt”, 11 % “Tacksamt konstaterande” samt 1 % 

“Lyssnar, vidtar korrigerande åtgärder”. Totalt har 83 % av den inaktiva publiken bemötts med 

svarskategorier som interagerar med publiken samt ger informerande svar.  

Fortsättningsvis menar Cornelissen (2008:60) att en kommunikativ kris kan skada en 

organisations anseende. Detta går även att utläsa i resultatet där Ving har bemött totalt 89 % av 

alla de publicerade inläggen, vilket består av alla svarskategorier utom “Inget svar”. Totalt har 

11 % av de publicerade inläggen bemötts med “Inget svar”. Ving har en hög svarsfrekvens 

gentemot de publicerade inläggen, och som Solis & Breakenridge (2009:34) diskuterar i teorin 

om PR 2.0 är det viktigt att befinna sig på de plattformar som deras publiker finns på. Brown 

(2009:18) menar att organisationer inte längre har ett val utan att de alltid bör befinna sig där 

deras kunder befinner sig. Solis och Breakenridge (2009:282) håller med Brown (2009:18), men 

menar också på att det inte längre räcker med att enbart befinna sig där dess publik är utan att det 

krävs ett deltagande i de konversationer som finns, detta för att kunna interagera med sin publik 

och föra enskilda dialoger tillsammans med dem. 

Möjligheten till dialog på sociala medier bör enligt Solis & Breakenridge (2009:272) 

utnyttjas då konversationerna ändå fortgår utan att organisationens deltagande och eventuella 

påverkan. Dialogen gör det möjligt att undersöka, lyssna och förstå de behov hos publiken som 

eventuellt finns och därmed kunna kommunicera anpassade budskap. Detta beteende är tydligt 

hos Ving som på sin Facebooksida bemöter totalt 81 % av inläggen på ett relationsfrämjande och 

tvåvägs kommunikativt arbetssätt. Dessa 81 % består till 43 % av “Fråga besvaras”, 25 % av 

“Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt”, 3 % av “Lyssnar, vidtar korrigerande 

åtgärder” och till 10 % av “Tacksamt konstaterande”. 

Fombrun & van Riel menar att en organisation kan bygga upp ett gott anseende med 
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hjälp av fem principer som de identifierat. (Cornelissen, 2008:65) En av principerna som går att 

applicera på Vings arbete handlar om synlighet. Principen handlar om att Ving ska vara synliga i 

allt dem gör, både i den interna och externa kommunikationen. I denna studie har endast 

interaktionen mellan Ving och publik studerats, men som går att se har Ving en synlig 

interaktion till sin publik. Tillförlitlighet är även en av de fem principerna och handlar om att 

organisationer bör vara noggranna med att genom interaktion framföra tillförlitlig information 

till sina publiker. Undersökningen visar att 43 % av publikernas inlägg har bemötts med “Fråga 

besvaras” vilken är en kategori där Ving bemöter det publicerade inlägget med relevant fakta. 

Även svarskategorierna “Fråga besvaras samt uppmaning till vidare kontakt” (25 %), “Lyssnar, 

vidtar korrigerande åtgärder” (3 %) samt “Tacksamt konstaterande” (10 %) innebär att publikens 

inlägg besvarats informativt. En annan av principerna handlar om att ha ett öppet och tydligt 

beteende gentemot sin publik. Ving torde alltså vara medvetna om och kunna erkänna sina 

brister. Av undersökningen kan man utläsa att 5 % av de publicerade inläggen har bemötts med 

svar av typen “Förnekar och försvarar”, en kategori där Ving inte erkänner sina brister utan 

snarare replikerar med undanflykter och förflyttar ansvar från den egna organisationen. Även 

“Fråga besvaras ej” är en kategori där Ving inte följer denna princip då de inte svarar med 

relevant information. Fombrun & van Riel (Christensen, 2008:90) menar på att detta beteende 

där man inte visar att man är medveten om sina brister, är ett skadligt beteende för en 

organisations anseende. 
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6. Avslutning 
Detta kapitel inleds med en slutdiskussion som består av en kort presentation av uppsatsen, svar 

på de två frågeställningarna samt slutsatser som dragits utifrån teori, resultat och analys. 

Vidare presenteras kritik mot studien och förslag till framtida forskning. 

 

6.1. Diskussion & slutsats 
Syftet med denna undersökning har varit att studera Vings arbete på Facebook där de genom 

interaktion arbetar med att skapa och upprätthålla relationer som kan främja deras anseende. 

Vidare har det också undersökts om det går att utläsa något mönster i hur Ving besvarar de olika 

publikgrupperna. Uppsatsen bygger på två frågeställningar, varav huvudfrågan är: Hur arbetar 

Ving med att upprätthålla sitt anseende samt skapa och bevara sina relationer till publiken 

genom interaktion på Facebook? Därpå följer en underfråga: Finns det ett mönster i hur Ving 

arbetar med att bemöta sina publiker på Facebook? 

I undersökningen utfördes en kvantitativ innehållsanalys för att ta reda på hur Ving 

bemöter sin publik på Facebooksidan. Ving hade en hög svarsfrekvens till de inlägg som 

publiceras på sidan, då 89 % av inläggen var besvarade. Den höga svarsfrekvensen är främjande 

för Vings arbete med att upprätthålla ett gott anseende. Genom att interagera med sin publik 

arbetar Ving med att bevara och skapa relationer till de som finns på Facebooksidan. Att ha en 

hög svarsfrekvens gentemot sin publik leder till en ökad förståelse mellan parterna, då publiken 

förstår organisationen och organisationen förstår publiken. Den gemensamma förståelsen kan 

skapa goda uppfattningar hos publiken. I och med att ett gott anseende hos en organisation 

främjas av att ha goda relationer till sin publik handlar det på Facebooksidan även om att Ving 

måste agera på ett fördelaktigt sätt då publiker som inte interagerar med Ving ändå befinner sig 

på deras Facebooksida. För Ving handlar det om att sända ut tydliga och konsekventa budskap i 

sin interaktion för att få ett ökat förtroende hos publiken. Otydlig eller bristande kommunikation 

kan däremot leda till att anseendet försämras både hos publiken som Ving interagerar med men 

även hos den publik som endast observerar interaktionen på Facebooksidan.  

I Grančays (2013) studie undersöktes hur 250 flygbolag använder sig av sina 

Facebooksidor som en kundservice. En av slutsatserna var i studien var att det är viktigt att föra 

dialoger på sociala medier för att upprätthålla goda relationer. Av studien gick det också att 

utläsa att flera av flygbolagen använde sin Facebooksida som en ytterligare 
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kommunikationskanal för sin kundservice. 75 % av flygbolagen använde sig av funktionen där 

publiken tillåts att publicera egna inlägg på Facebooksidan. Även Ving utnyttjar denna funktion, 

som har öppnat upp för dialog kring aktuella ämnen mellan organisationen och publiken.  

I undersökningen som gjorts visar resultatet att Ving till hög grad är med och deltar i 

konversationerna på sidan, samt att den publik som mest frekvent söker kontakt är en publik som 

utgör en liten risk för organisationens anseende. Att Vings arbete med relationer på Facebook 

främjar deras anseende kan diskuteras vidare, då den största delen av konversationerna på 

Facebooksidan förs med en publik som inte är skadlig för Vings anseende. Skulle 

organisationens situation hypotetiskt sett förändras och en exempelvis mer skadlig publik skulle 

infinna sig på Vings Facebooksida, skulle det bli relevant att diskutera huruvida detta skulle 

förändra resultatet av en sådan här undersökning. Detta då den upprörda publikens bemötande 

från Ving ofta har bestått av svarskategorier som är mindre effektiva i arbetet att främja 

relationen med publiken. Om Ving fortsatt besvara en växande upprörd publik på samma sätt 

som nu skulle detta troligen komma att påverka resultatet, där användningen av icke 

relationsfrämjande svarskategorier skulle leda till att Vings anseende potentiellt försämras. Att 

interaktion främjar relationer är något som Ving utnyttjar i och med att de valt att befinna sig på 

ett antal sociala medier för att skapa dialog med publiken. På sin hemsida beskriver Ving 

dessutom Facebooksidan som ytterligare en kanal för kundservice, i syfte att anpassa sig till sin 

publik och för att underlätta till diskussion. 

Den avhandling som Farshid (2012) gjort diskuterar de svårigheter som uppkommit med 

synligheten i de dialoger som förs på sociala medier. Sociala medier är den kommunikations 

kanal som har utvecklat möjligheten till interaktion mellan organisation och publik, vilket har 

förändrat arbetet med att påverka publiken hos organisationer. En publik påverkas numera 

genom personlig interaktion istället för ett budskap som sänds ut till en masspublik. Att Ving för 

dialog med sin publik på Facebooksidan tyder på att de genom att informera och interagera aktivt 

arbetar för att påverka sin publiks uppfattning och därmed organisationens anseende. När Ving 

inte besvarar ett inlägg mister de chansen att påverka förändringen av publikens uppfattningar 

och riskerar att skapa missnöje hos denne. 

En slutsats av denna undersökning är att Ving ständigt arbetar för att stärka sina 

relationer med sin publik på Facebooksidan genom att på olika sätt besvara de inlägg som 

publicerats. Vidare kan man dra slutsatsen att Ving frekvent uppmanar till vidare kontakt med 
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sina kunder för att skapa en mer långvarig interaktion, som kan bidra till en god relation. En 

slutsats vad gäller Vings anseende är att det sker ett ständigt arbete kring att upprätthålla detta 

med hjälp av den interaktion som sker mellan organisationen och publiken. Detta görs genom att 

till stor del besvara de publicerade inläggen med tydlig och relevant information. Ytterligare en 

slutsats som går att dras utifrån resultatet är att Ving är noggranna med att föra dialog med 

samtliga publiker, då 89 % av inläggen besvarats. Dock skiljer sig bemötandet åt i de olika 

publikgrupperna, exempelvis har både den upprörda och aktiva publiken blivit bemötta med 

betydligt fler förnekande inlägg än de andra två publikgrupperna. En likhet som har kunnat 

utläsas mellan de olika publikgrupperna är att ungefär lika stort antal inlägg överhuvudtaget inte 

har besvarats av Ving. När organisationen överger publiken på detta sätt riskerar man att skapa 

missnöje hos dessa som sedan kan förmedlas till andra. Överlag har Ving hög svarsfrekvens 

gentemot de olika publikgrupperna vilket Falkheimer, Heide & Larsson (2009:91) anser är ett 

fördelaktigt sätt att arbeta på för en organisation. Den publikgrupp där resultatet av bemötandet 

skiljde sig åt från de andra är den upprörda publiken där Ving interagerat med publiken i lika stor 

utsträckning men på ett mindre relationsbyggande sätt. Den upprörda publiken, som är ett av en 

organisations största bekymmer, har bemötts med svarskategorier som inte skapar en förståelse 

mellan de båda parterna och därmed inte heller leder till ett ökat förtroende och att Vings 

anseende främjas.  

De slutsatser som kan dras kring de principer som Fombrun & van Riel (Cornelissen, 

2008:65) presenterat vad gäller huruvida Ving är en synlig organisation, går att se i det Ving 

publicerar på Facebooksidan och även i interaktionen de har med sin publik. Det går även som 

utomstående att benämna Ving som en tillförlitlig organisation då de har en hög svarsfrekvens på 

sin publiks inlägg och även ger dessa ett tydligt och konkret svar på frågorna som ställs. 

Publiken som hör av sig till Ving har redan har ett intresse i organisationen och det är därför 

viktigt att fånga upp dessa för att stärka relationen och skapa förståelse med dem. Det är också 

viktigt att främja kontakten till dessa då de finns potential till att nya relationer med publik som 

enbart befinner sig på Vings Facebooksida utan att interagera. 

Ving använder sig av den synliga interaktionen på sin Facebooksida, men precis som att 

detta är positivt kan det även vara något negativt. I ett fåtal fall när Ving svarar på ett inlägg 

hänvisar dem till vidare kontakt med publiken via ett privatmeddelande. När Ving gör det går de 

miste om den synlighet som är viktig för att främja deras anseende. För att stärka relationen till 
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sina publik skulle Ving ur ett PR-perspektiv utnyttja möjligheten att visa för sin publik hur de 

hanterar problem och svara på kommentaren synligt istället för att lösa dessa privat med publiken. 

Detta skulle kunna bidra till minskat missnöje och ett främjat anseende för Ving. 

  

6.2. Studiens begränsningar och förslag till framtida forskning 
Viss kritik kan riktas mot denna studie då den är begränsad till kommunikationen hos endast en 

organisation. Även metodvalet kan kritiseras då ingen metodtriangulering har utförts med 

exempelvis en kvalitativ intervju för att också ta reda på Vings tankar bakom processer i arbetet. 

Att detta är en fallstudie innebär att det inte går att göra generaliseringar eller dra slutsatser kring 

organisationers beteende i allmänhet. Med hjälp av en flerfallsstudie hade man däremot kunnat 

utreda hur en större population arbetar med sin interaktion på respektive Facebooksida. 

Den valda metoden för vår undersökning har fungerat väl för uppsatsens syfte. Den 

kvantitativa metoden var ett lämpligt val då målet var att studera en stor mängd material för att 

kunna utläsa potentiella mönster. Syftet har varit att studera hur organisationen Ving interagerar 

med sin publik, utan att veta om de använder sig av olika svarsstrategier eller liknande. Den 

empiriska studien kunde effektivt utföras genom insamling av undersökningsmaterial på Vings 

offentliga Facebooksida.  

En utveckling av denna forskning hade kunnat undersöka effekten av arbetet med 

interaktion på sociala medier. Man kunde ha närmare studerat enskilda inlägg och därmed se hur 

konversationen fortgår mellan både organisation och publik, men också mellan publik och publik. 

En sådan studie skulle kunna utforska om åsikter och beteenden hos en organisations publik 

förändras i och med den interaktion som sker internt inom publiken. På Facebooksidan pågår 

många konversationer mellan Ving och dess publik. Farshid (2012) menar på att konversationer 

mellan publiker påverkar deras uppfattning kring en organisation. Därför hade det varit relevant 

att utveckla studien för att undersöka om och hur publikernas uppfattningar påverkas av 

interaktionen dem emellan. 

Den forskningslucka som denna uppsats behandlat är hur en organisation arbetar med att 

bygga upp sitt anseende på Facebook genom att skapa goda relationer med sina intressenter. Den 

tidigare forskning vi studerat har enbart behandlat vikten av goda relationer på sociala medier, 

dock har ingen vidare utforskat hur detta påverkar organisationens anseende. Den nya kunskap 

som framkommit av forskningsprocessen är hur betydelsefullt det är för organisationer att 
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interagera med sin publik på Facebook, och befinna sig där intressenterna befinner sig. Om en 

organisation inte närvarar på dessa plattformar så förloras möjligheten till dialog, vare sig i syfte 

av påverkan eller försvar.  
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Pressrelease 2014-01-06 

Ny forskning av relationsbyggande interaktion på Facebook 
 

Internet ger alla människor en röst och på senare tid har inte minst sociala medier bidragit 

till en maktposition hos kunden i många branscher. Av många skäl påverkas särskilt 

resebranschen av dessa kanaler, då information från andra människor ter sig för oss som 

mer tillförlitlig och trovärdig än den information vi matas med av företagen. På internet 

kan vi inhämta rekommendationer och råd från mer erfarna resenärer, men också 

varningar och klagomål framförda av kunskapsmässigt mindre insatta individer. 

Organisationer har länge varit medvetna om vikten i att befinna sig på sociala medier, men 

hur väljer de att kommunicera för att främja sitt anseende hos intressenterna?  

 

 Ving är Sveriges ledande researrangör och bedriver sedan 2008 delar av sin kundservice på 

olika sociala medier. De två kommunikationsstudenterna Julia Samson och Felicia Hagström har 

i sin kandidatuppsats I ett förhållande med Ving undersökt hur Vings interaktion på Facebook ser 

ut, och hur denna bidrar till goda relationer med kunderna samt främja Vings anseende. De har 

observerat interaktionen mellan Ving och dess publik under ett år och har på så sätt kunnat dra 

slutsatser kring hur företaget arbetar. 

Samtidigt som det är till Vings fördel att interagera med sina intressenter på sociala 

medier kan denna öppenhet ge negativa konsekvenser, då även det missnöje som framförs kring 

erfarenheter av företaget syns på sidan. Ving måste därför sträva efter att på ett strategiskt och 

lämpligt sätt besvara vad som publiceras på sidan för att undgå ett dåligt anseende. Även goda 

relationer till sina kunder är viktigt när det gäller att upprätthålla anseendet. Resultatet av 

undersökningen har visat att det finns mönster i hur Ving hanterar sina olika publikgrupper. Man 

kan också konkludera att företaget arbetar för att upprätthålla sitt anseende vid varje synlig 

interaktion med sina intressenter. Det är tydligt att Ving har insett den oumbärliga möjlighet till 

kommunikation som internets öppenhet medför.  

 

Julia Samson julia.samson@hotmail.com 

Felicia Hagström feliciahagstrom@hotmail.com 

Institutionen för informatik och media, Uppsala Universitet 


