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Sammanfattning 

Sociala medier innebär både stora hot och möjligheter. Möjligheterna är större än någonsin 
för organisationer att integrera med sina intressenter och utifrån det bygga starka relationer. 
Samtidigt innebär den snabba spridning av information som kanalerna innebär ett hot för 
organisationer. Att rykten eller kritik uppstår och växer sig starka i sociala medier är en stor 
fara och utmaning för organisationer världen över. Ryktesspridning och konflikter kan 
motverkas genom att organisationen kommunicerar öppet och trovärdigt. I vår studie har vi 
valt att studera hur företag arbetar med frågor, kritik och feedback genom dialog i sociala 
medier.  
Syftet med studien är att beskriva hur utvalda svenska företag arbetar med frågor, kritik och 
feedback genom dialog i sociala medier för att stärka sina kundrelationer.  
 
Studien besvarar följande frågeställningar: 
 
• Hur beskriver de utvalda företagen sitt arbete med frågor, kritik och feedback genom dialog 
i sociala medier? 
 
• Hur ser innehållet ut i företagens arbete med frågor, kritik och feedback genom dialog i 
sociala medier? 
 
Frågeställningarna besvarades med hjälp av en kvalitativ metod. Studien inleddes med att vi 
genomförda kvalitativa samtalsintervjuer med representanter för de utvalda svenska företagen 
Com Hem, TeliaSonera, Trygg-Hansa och Ving. I intervjuerna fick respondenterna möjlighet 
att beskriva företagets arbete med frågor, kritik och feedback. Därefter studerades innehållet i 
företagens kommunikation i sociala medier genom att vi genomförde kvalitativa 
innehållsanalyser i Twitter, Facebook och bloggosfären.  

Studiens resultat visar att sociala medier har blivit en etablerad kanal för företagens arbete 
med frågor, kritik och feedback. Företagen arbetar kontinuerligt med att besvara frågor, kritik 
och feedback, vilket ligger i linje med hur konflikter och osäkerhet hos intressenter bör 
hanteras. Det förekommer både likheter och skillnader mellan företagens arbete. 
Genomgående är arbetet inte är ett utryck av spontana infall utan grundar sig i en strategi. 
Företagen anpassar sig till omständigheterna i sociala medier och använder sig av personliga 
budskap. Överlag visar företagen på en förståelse för sociala mediers förutsättningar och 
utnyttjar möjligheterna till dialog. Hur aktiva företagen är i arbetet med frågor, kritik och 
feedback skiljer sig till viss del dem emellan. Det finns även skillnader i hur arbetet ser ut 
mellan de olika sociala medierna. Tonen i dialogen som företagen deltar i på Facebook och 
Twitter är mestadels positiv. I bloggosfären är företagens arbete framförallt inriktat på att 
kommunicera med missnöjda kunder. Ett problem med arbetet i sociala medier är att det är 
svårt att utvärdera om det faktiskt påverkar relationen företag och kunder.  
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1. INLEDNING 

Tiga är silver, tala är guld. Det kan i alla fall sägas om vårt samhälles förkärlek för sociala 
medier där alla vill vara med och snacka. Idag finns alla från morsan och brorsan till små som 
stora företag på Facebook eller Twitter. När allt mer av vårt umgänge sker i sociala medier får 
vad vi pratar om där stort inflytande i samhället. Det är bara att acceptera att sociala medier 
har blivit en maktfaktor att räkna med.  

Intresset för studiens ämne grundade sig i att vi upptäckte att kritiska blogginlägg om 
organisationer fick stor uppmärksamhet. Bloggerskan Michaela Forni fick sommaren 2010 
188 kommentarer på ett blogginlägg1 där hon skrev mycket kritiskt om en av Sveriges största 
klädkedjor. De flesta av kommentarerna var också mycket negativa. Bloggerskan Michaela 
Forni har i snitt runt 70 000 läsare i veckan2. Kort tid där efter fick blogginlägget Sveket3 stor 
uppmärksamhet. Inlägget som handlar om en utförsäkrad kvinna fick inverkan på slutdebatten 
inför samma års riksdagsval. Men bloggar är inte den enda kanalen där människor kan göra 
sin röst hörd högre än någonsin förr. På Facebook, Twitter och liknande forum pågår en 
ständig diskussion, dag som natt.   

För att anpassa sig till utvecklingen för allt fler företag en aktiv närvaro i de nya 
mediekanalerna där de besvarar frågor och kritik. Ett uppmärksammat exempel är SJ som 
försöker lugna arga tågresenärer genom att svara på frågor om tågförseningar på Twitter. 
Andra företag väljer att kommentera blogginlägg som utrycker en undran eller en åsikt om 
organisationen. Då sociala medier som Twitter och Facebook tidigare snarare setts som 
underhållning blir de idag en allt viktigare kanal för människors informationssökande. För 
företagen blir sociala medier en allt vanligare del i det dagliga kundtjänstarbetet.  

1.1 Problembakgrund 
Sociala medier kan både ses som en enorm möjlighet och ett stort hot. I sociala medier är alla 
välkomna att påverka innehållet då de bygger på dialog. Tack vare sociala medier är det också 
idag möjligt för oss människor att vara i ständig kontakt och mycket snabbt utbyta 
information trots att vi befinner oss på olika sidor jordklotet (Jansen, Zhang, Sobel & 
Chowdury, 2009: 2169). Den explosionsartade utvecklingen av sociala medier som forum och 
bloggar har inneburit att vanliga medborgare idag blivit en maktfaktor att räkna med. Idag kan 
vem som helst enkelt utrycka sina åsikter och tankar och få stor spridning. Vanliga människor 
har där med tagit del av en makt som förut varit förbehållen de med starka ekonomiska 
resurser (Lehtonen, 2008: 311).  

                                                 

1 Michaela Forni - flest skor vinner (2010) Stockholms otrevligaste personal, 20 juli 2010. Hämtad 10-11-26: 
http://stureplan.se/bloggar/michaela/2010/07/20/stockholms-otrevligaste-personal 
 
2 Siffror från bloggtoppen.se. Hämtad.11-01-03:  
http://www.bloggtoppen.se/blogg/3343/	  
3 Klamydiabrevet (2010) Sveket, 18 december 2010. 10-11-26: 
http://klamydiabrevet.blogspot.com/ 
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Brian Solis och Deirdre Breakenridge är två amerikanska konsulter och föreläsare inom ämnet 
sociala medier. I sin bok Putting the Public Back in Public Relations diskuterar de sociala 
medier som en revolution för kommunikationsbranschen. Sociala medier innebär enorma 
möjligheter för organisationer och intressenter att kontinuerligt kommunicera direkt med 
varandra. Men som organisation gäller det att inse att gamla arbetsmetoder inte längre 
fungerar i de nya kanalerna. Organisationer som vill närvara i sociala medier måste anpassa 
sig till att deras kunder är en röst att räkna med (Solis & Breakenridge, 2010: 3ff). 
 
Samtidigt innebär sociala medier helt nya faror och utmaningar för organisationer. Att 
organisationer uppmärksammas negativt på nätet hotar deras goda anseende och har potential 
att påverka kunders förtroende för dem. Vilket kan få förödande konsekvenser (Lehtonen, 
2008: 305). Vår största källa till information är idag internet men den information som där är 
tillgänglig saknar ofta tillförlitliga och offentliga källor. Bristfälliga källor och faktakoll kan 
lätt ge upphov till rykten och urbana myter. Ett företag som drabbas av falsk ryktesspridning 
får se sitt förtroende hos både kunder och de anställda bli skadat. Som organisation kan man 
motverka ryktesspridning genom att minska människors känsla av osäkerhet. Det är därför 
viktigt att bemöta ryktesspridning genom att svara på frågor och vara öppen i sin 
kommunikation (DiFonzo & Bordia, 2002: 15ff).  
 
Den framstående kriskommunikationsforskaren W. Timothy Coombs menar att internet och 
sociala mediers spridning har ändrat förutsättningarna för kriskommunikation i grunden. I dag 
är det mer troligt än någonsin att arga intressenter orsakar kriser för en organisation. Internets 
genombrott har gjort det lättare för missnöjda grupper att göra sin röst hörd och information 
sprids snabbare och längre. I sociala medier är det än mer troligt då de bygger på ett 
användargenererat innehåll. Coombs menar dock att internet inte bara ska ses som ett hot vid 
krishantering. Istället är det en enorm tillgång för organisationer både före och under en kris. 
Internet är en källa till information, som organisationer kan använda för att förhindra kriser. 
Det innebär även utökade möjligheter till att sprida information (Coombs, 2007: 8f). 

Vår studie grundar sig i ett intresse för hur organisationer förhåller sig till den kombination av 
hot och möjligheter som sociala medier innebär. Utifrån det har vi valt att studera hur svenska 
företag arbetar med frågor, kritik och feedback genom dialog i sociala medier. Studier har 
visat att det inte räcker långt som organisation att enbart registrera en facebookprofil. Istället 
krävs noggrann planering och research för att närvaron ska leda till interaktion med 
intressenter (Waters, Burnett, Lamm och Lucas, 2009: 102). Kommunikationsforskare har 
länge hävdat att dialog inte uppstår av sig självt mellan organisation och intressenter. För att 
en dialog ska uppstå krävs det att båda parter är engagerad och medveten om betydelsen av 
goda relationer (Isaacs, 2000: 29). Att som företag arbeta med frågor och åsikter genom 
dialog i sociala medier är därmed en både spännande och krävande utmaning. Vilket kan ses 
som utgångspunkten för vår studie. 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur utvalda svenska företag arbetar med frågor, kritik och 
feedback genom dialog i sociala medier för att stärka sina kundrelationer.  
 
1.3 Frågeställningar 
• Hur beskriver de utvalda företagen sitt arbete med frågor, kritik och feedback genom dialog 
i sociala medier? 
 
• Hur ser innehållet ut i företagens arbete med frågor, kritik och feedback genom dialog i 
sociala medier?  
 
1.4 Avgränsningar 
Studien har ett kommunikativt fokus på dialogen mellan organisation och den intressentgrupp 
som i Sveriges informationsförenings intressentmodell kallas marknadssegmentet (Sveriges 
informationsförening: Return of communications). Vi undersöker därmed dialogen mellan 
organisationens ledning och kunder, vilket ofta benämns kunddialog när det utövas praktiskt. 
Avgränsningen innebär att vi i studien fokuserar på externkommunikation. Studien inkluderar 
inte intressentmodellens andra segment, personal, samhälle och finansiärer. Personal är 
betydelsefullare för internkommunikation och samhällssegmentet är intressantare ur ett 
myndighetsperspektiv. Det är också extremt ovanligt att organisationer kommunicerar med 
finansiärsegmentet via sociala medier. För att kunna besvara våra frågeställningar har vi gjort 
ett urval bland de svenska organisationer som vi anser är mest aktiva i arbetet med dialog i 
sociala medier. Studien är även avgränsad i valet av sociala medier som undersöks. Vi har 
valt att enbart studera de större sociala medier som företagen själva menar att de arbetar med 
frågor, kritik och feedback i. Innehållsanalysen i de sociala medierna avgränsades till olika 
tidsperioder under november och december 2010. Beroende på hur mycket aktivitet som 
förekom i vardera mediekanal. 

 
 

 

 

 

 

Figur 1. Sveriges informationsförenings intressentmodell4 

 

 
 
                                                 

4 Sveriges informationsförening (1996) Return of Communications. Hämtad 10-12-02: 
 http://www.informationsforeningen.se/forskning/return-on-communications-(roc).aspx 
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2. TEORI 

I kapitlet diskuteras teori gällande planering av kommunikation och hur sociala medier 
påverkat kommunikationsprocessen. Kapitlet behandlar också forskning om ryktesspridning, 
kriskommunikation, issues management och en organisations anseende. Den samlade teorin 
ligger till grund för studiens utformning samt används tillsammans med undersökningens 
resultat i analysdelen. 

2.1 Grundförutsättningar för strategisk kommunikation 
2.1.1 Dialog och öppna dörrar 
Idealet för en organisation som vill bygga starka relationer med sin omgivning är att ha en 
öppen kommunikation med omvärlden. Den legendariske professorn inom public relations 
James E. Grunig har med sin excellenceteori visat att symmetrisk tvåvägskommunikation 
leder till starka relationer byggda på förtroende mellan organisationen och andra 
samhällsmedlemmar. Symmetrisk tvåvägskommunikation uppnås genom att organisationen 
lyssnar på och är beredd att anpassa sig till sin omvärld. Det innebär också att den vågar föra 
en dialog med externa intressenter och använder sig av kommunikation för att lösa konflikter 
(Grunig, Grunig & Dozier, 2009: 47f).  De amerikanska professorerna Cutlip, Center och 
Broom menar att en organisation fungerar som antingen ett öppet eller ett slutet system. Ett 
öppet system når framgång då det tar in impulser utifrån och anpassar organisationens 
utveckling därefter. Ett slutet system å andra sidan stannar av i sin utveckling då det stänger 
sig mot omvärlden (Cutlip, Center & Broom, 2000: 228ff).  

Dialog och relationsbyggande beskrivs genomgående inom kommunikationsteori som mycket 
närliggande varandra. Kent och Taylor skrev 2002 i artikeln Toward a dialogic theory of 
public relations att dialog mellan en organisation och dess viktigaste intressenter innebär att 
en relation som gynnar alla parter skapas och att organisationen och omvärlden får en bättre 
förståelse för varandra. De menar dock att det ställer höga krav på deltagarna i en dialog för 
att den ska bli effektiv. Av organisationen krävs att den är engagerad och ser relationer som 
betydelsefulla (Kent & Taylor, 2002). En av de mest framstående dialogforskarna William 
Isacs framhåller att dialog inte är samma sak som en diskussion. Endast den som lyssnar 
aktivt med ambitionen att förstå samtalspartnern uppnår dialog. Det står i kontrast till 
diskussion som innebär att samtalsdeltagarna försvarar redan förutbestämda åsikter vilket på 
sin höjd leder till kompromisser. Målet med dialog är gemensam förståelse (Isaac, 2000: 
29ff). Heath och Frandsen har ett mer retorisk perspektiv på kommunikation. De menar att 
syftet med strategisk kommunikation är att främja dialog då det hjälper alla parter i samhället 
att fatta så genomtänkta beslut som möjligt (Heath & Frandsen, 2008: 349f).  

2.1.2 Samspelet mellan profil, image och identitet  
Den svenska kommunikationsprofessorn Larsåke Larsson beskriver profil som den bild som 
en organisation önskar förmedla av sig själv. Medan image är den bild omvärlden har av 
organisationen. Organisationens identitet beskrivs snarare som vad organisationen förmedlar i 
relation till omvärldens föreställningar. Den bild organisationen önskar förmedla stämmer 
sällan överens med den bild som omvärlden upplever även om idealet är att profil och image 
ska överlappa i största möjliga mån. Det kräver att organisationen är beredd att stärka eller 
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förändra sin profil. (Larsson, 2009: 113ff). Varumärket är ett centralt begrepp inom 
marknadskommunikationsforskningen. Docenterna i företagsekonomi Bruzelius och Skärvad 
menar att överensstämmelse mellan profil, image och identitet är grunden till ett starkt 
varumärke, vilket underlättar organisationens relationer med omvärlden (Bruzelius & 
Skärvad, 2008: 124f). Rita Mårtensson, professor i marknadsföring, poängterar att en 
organisation i all sin kommunikation bör utgå från image och identitet (Mårtensson, 
2009:436). Doktorerna i strategisk kommunikation vid Lunds universitet Jesper Falkheimer 
och Mats Heide menar att varumärket är viktigt för en organisation i den hårda konkurrensen 
på som råder på marknaden. Om det förmedlar ett emotionellt värde som är attraktivt hos 
konsumenterna blir det ett kännetecken för att särskilja och identifiera organisationen och 
dess produkter på marknaden. Ett varumärke är också svårare att kopiera än en produkt eller 
en tjänst (Falkheimer & Heide, 2007: 19ff). Kazoleas och Tiegen menar att även om alla 
organisationer är beroende av sin image hanterar de den på olika sätt. Som kommunikatör är 
det viktigt att vara medveten om att en organisations webbsida idag är det primära 
uttrycksmedlet för organisationens image (Kazoleas & Teigen, 2009: 423). 

2.1.3 Publics och intressenter 
Kommunikationsforskarna Coombs och Holladay anser att teori om public relations ofta är 
för organisationscentrerad. I boken It´s not just PR: Public Relations in Society beskriver 
Coombs och Holladay public relations som ett viktigt verktyg för marginaliserade grupper att 
göra sin röst hörd. Coombs och Holladay menar att det inte bara är organisationer som 
använder sig av public relations, utan att vilken intressentgrupp som helst kan använda sig av 
kommunikation i syfte att influera organisationer och andra intressenter (Coombs & Holladay, 
2006: 25ff). I kommunikationslitteraturen finns en rad benämningar för de grupper av 
människor som organisationer har relationer med. Den svenska kommunikationsforskaren 
Larsson benämner de människor som en organisation vill nå med sitt budskap för målgrupp. 
Medans en organisations intressenter är alla de i samhället som på något sätt berörs av 
organisationen. Anställda, aktieägare, kunder, statliga myndigheter och nyhetsmedier är 
typiska intressenter (Larsson, 2008: 145).  

I amerikansk litteratur används ofta begreppet publics. Coombs och Holladay menar att 
skillnaden mellan intressenter och publics är att en public är en grupp människor vars intresse 
i organisationen grundar sig i att de upplever att det finns ett problem i relationen mellan dem 
och organisationen. Publics är därmed en mycket smalare grupp än intressenter (Coombs & 
Holladay, 2006: 24f). Grunig och Hunt definierar public något annorlunda. En public är en 
grupp av människor som möter liknande problem i relationen med en organisation samt 
engagerar sig i diskussioner och organiserar i syfte att lösa problemet (Grunig & Hunt, 1984: 
144).  

Den amerikanske professorn James E. Grunig har tagit fram en situationsteori om publics som 
fått stort genomslag i kommunikationsvärlden. I sin teori förklarar Grunig när och hur 
människor kommunicerar och därmed när kommunikation är mest effektiv. En organisation 
måste anpassa sin kommunikation till egenskaperna hos den public de vill nå. Det kräver att 
man först identifierar gruppens olika egenskaper. Med situationsteorin har Grunig också 
klargjort att vissa publics är mer troliga att agera aktivt och att de efterfrågar mer information 
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då de arbetar aktivt för att lösa sina problem. Med det som utgångspunkt har Grunig 
tillsammans med forskningskollegan Todd Hunt identifierat tre typer av publics som skiljer 
sig åt i hur engagerade de är i att lösa sitt problem. En latent public består av en grupp av 
människor som har ett gemensamt problem men som inte själva inser det. Om de får 
stimulans kan de dock utvecklas till att bli aktiva. Kommunikatörer behöver därför veta vad 
som stimulerar denna grupp till att agera för att kunna använda sig av rätt kommunikation i 
rätt tidpunkt. En medveten public inser att de har ett problem men engagerar sig inte aktivt för 
att nå en lösnig. En aktiv public är en grupp människor som är medvetna om att de har ett 
gemensamt problem och organiserar sig för att tillsammans lösa det. De påverkar ofta en 
organisation då de själva söker information och besvarar organisationens ageranden (Grunig 
& Hunt 1984: 148f). 

2.1.4 Kommunikationsstrategier  
Bruzelius och Skärvad poängterar att utarbetade strategier krävs för att en organisation ska 
uppnå sina mål (Bruzelius & Skärvad, 2008: 157). Anne Gregory, professor vid Leeds 
University skriver att det strategiska kommunikationsarbetet kan delas upp i fyra 
övergripande områden. Olika författare kallar dessa områden olika saker men innehållet är 
ungefär det samma (Gregory, 2009: 175ff). Den svenska kommunikationsforskaren Larsson 
benämner faserna mål och analys, planering och strategi, genomförande, samt uppföljning och 
utvärdering (Larsson, 2008:134).  

2.1.5 Håll koll på läget 
Det första steget enligt Gregory i en planeringsprocess inför en kommunikationsaktivitet 
innebär att man frågar sig vad som är problemet som man som organisation vill lösa. Utan att 
veta vad som är orsaken till problemet är det mycket svårt att finna en lösning. I föranalysen 
bör man både ta interna och externa förhållanden i bejakande. Generellt kan sägas att det är 
lättare för en organisation att påverka de interna förhållandena än de externa. SWOT-analysen 
är ett välanvänt arbetssätt som fokuserar på att kartlägga organisationens styrkor, svagheter, 
hot och möjligheter. Det vidare arbetet baseras sedan på de förhållanden som SWOT-analysen 
visat. När problemet är definierat sätter man målen som man vill uppnå (Gregory, 2009: 
179ff). Larsson anser att den som saknar mål får svårt att utforma en effektiv strategi, ringa in 
vilka grupper man vill nå, formulera budskap och välja rätt kanaler. Om målen är allt för 
svåra och abstrakta att förstå, blir det väldigt svårt att operationalisera dem. Allt eftersom 
arbetet utvecklas kan målen behövas justeras för att inte bli inaktuella (Larsson, 2008: 109). 

Kommunikationsforskare är överens om att det inte bara är viktigt att analysera sin omvärld i 
början av en kommunikationskampanj. Den organisation som vill vara framgångsrikt måste 
hela tiden hålla koll på omvärlden för att känna till sina förutsättningar. Det är framförallt 
viktigt eftersom att omvärlden är ständigt föränderlig. Det som är aktuellt idag kan imorgon 
vara icke relevant. Resultatet av omvärldsanalysen blir ofta att organisationen inser att de 
måste göra en förändring i sitt agerande. Det kan innebära att en ny produkt utvecklas, nya 
samarbetsrelationer inleds eller en kommunikationsstrategi förändras (Larsson, 2008: 97f). 

2.1.6 Ingen kommer långt utan en plan 
När föranalysen är genomförd och organisationen insett vad som är problemet är det dags att 
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finna en lösning. Det görs genom att en strategi utformas som bestämmer vad man ska säga 
och varför (Larsson, 2008: 134). Gregory betonar att utan att ha identifierat problemen går det 
inte att utforma en strategi. Det går heller inte att veta vad man ska säga utan att veta vem 
man pratar med. Planeringsfasen innebär därmed att man identifierar vilken grupp av 
människor man vill nå ut till. I anglosaxisk litteratur kallar man denna grupp för keypublics, 
på svenska nyckelpubliker (Gregory, 2009: 185ff). Larsson använder istället termen 
målgrupp, som den grupp man som organisation vill nå ut med sitt budskap till (Larsson, 
2008: 144). När organisationen vet vilka grupper de vill nå med sin kommunikationsinsats 
kan man besluta om vad man faktiskt ska säga. Det innebär att man formulerar ett budskap 
(Gregory, 2009: 186f). Larsson menar att budskapet är av mycket stor betydelse och kärnan i 
all kommunikation. Om inte budskapet är utformat på rätt sätt är det omöjligt att nå sin 
målgrupp. Ett formellt budskap är att medarbetare uttrycker sig enligt officiella bestämda 
roller. Informella budskap är när man uttrycker sig utanför den formellt bestämda 
kommunikationen. Budskap kan också vara antingen rationella eller emotionella. Med 
personliga budskap menas att medarbetare snarare uttrycker sig som individer än som 
organisationsföreträdare (Larsson, 2008: 185ff).  

Mårtensson framhåller att ett budskap bör utformas efter målgruppens grad av engagemang. 
Vad konkurrenterna säger och gör bör också finnas i åtanke i utformandet av ett budskap 
(Mårtensson, 2009: 387). Budskap delas ofta upp i två huvudgrupper. Med informativa 
budskap menas att sändaren redogör för konkreta argument för att övertyga mottagaren. 
Transformerande budskap syftar till att stärka sändarens image och anspelar på känslomässiga 
aspekter (Mårtensson, 2009: 404ff). Gregory har en mer skeptisk inställning till budskap och 
menar att ett för stort fokus på budskap indikerar envägskommunikation. Organisationen 
sänder ut ett budskap som dess publics ska ta till sig. Om en organisation vill uppnå dialog 
med sina publics är budskapet inte det allra viktigaste (Gregory, 2009: 186). Det är även 
viktigt att ha en policy för sin kommunikation som innehåller riktlinjer för hur organisationen 
ska kommunicera. Riktlinjerna hjälper organisationen att leva upp till krav på att 
kommunicera snabbt, tydligt, sakligt och öppet. Idealet inom kommunikationsteori är att 
kommunicera öppet (Larsson, 2008: 119). 

2.1.7 Implementering av planen 
När strategin är bestämd är det dags att skrida till handling och implementera sin plan. Det 
görs genom att strategin utvecklas till taktik. Det innebär att man beslutar vilka aktiviteter 
som ska genomföras för att nå ut med budskapet till sina publics. Det kan till exempel 
innebära en mediekampanj, en hemsida, pressmeddelanden eller sponsorskap . (Gregory, 
2009: 188). Det är i denna fas som det gäller att välja kanaler för sin kommunikation samt 
utformning av material (Larsson, 2008: kap 10). Målet är enligt Gregory att utforma en taktik 
som når de rätta människorna. För att göra det måste taktiken baseras på den analys som 
inledde arbetsprocessen. Som kommunikatör kan det dock vara lätt att glömma målet och låta 
roliga idéer ta överhanden istället (Gregory, 2009: 188). Larsson har en relativt traditionell 
syn på kommunikationsarbete och menar att medierna är den viktigaste relationsparten för en 
organisation som vill nå sina intressenter. Vilket bör finnas i beaktande i utformandet av 
kommunikationsinsatser (Larsson, 2005: 174).  
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2.1.8 Vad händer sen? 
 Den sista fasen i arbetsprocessen innebär att man utvärderar insatsen. Det för att besvara om 
de uppsatta målen uppnåtts eller inte. Både om man lyckats med det eller ej är det viktigt att 
fråga sig varför och ta med sig dessa lärdomar in i nya projekt (Larsson, 2008: 245). 
Samtidigt är det viktigt att inte enbart utvärdera när arbetet är avslutat. Under en arbetsprocess 
gång måste man fortlöpande utvärdera hur väl en strategi fungerar för att veta att arbetet är på 
rätt väg. Ofta innebär utvärdering att man mäter hur väl de personer man önskar nå tagit del 
av budskapet. Men om målet med kommunikationsinsatsen är att uppnå dialog ligger inte 
fokus på budskap. Det är då omöjligt att veta om målet uppnåtts genom att mäta om 
budskapet uppfattats. Istället får utvärderingen fokusera på kvalitén på de relationer som 
organisationen skapat genom sin dialog. Samt nivån av gemensam förståelse mellan 
organisationen och dens publics. Det kräver mycket sofistikerade analysinstrument för att 
utvärdera om målen uppnåtts. Utvärderingen måste då genomföras under en längre period 
(Gregory, 2009: 193ff). Utvärdering har länge varit en av de mest omdiskuterade frågorna 
inom kommunikationsbranschen. Det eftersom det både är mycket svårt att utvärdera 
kommunikation samt viktigt för att kunna visa på kommunikationens betydelse (Szondi & 
Theilmann, 2009: 199).  
 
2.2 Rykten, konflikter och anseende 
2.2.1 Ryktets makt och spridning 
Rosnow och Kimmel beskriver rykten som bitar av information vilka är av intresse för 
människor och som inte ledsagas av säkra beviskrav men som är förespråkade som trolig 
övertygelse (Rosnow & Kimmel, 2000: 122f). DiFonzo och Bordia menar i artikeln 
Corporate rumor activity, beleif and accuuracy att ryktesspriding om organisationer medför 
att de anställdas arbetsmoral och förtroende sjunker och organisationens anseende fläckas 
(DiFonzo & Bordia, 2002: 2ff). Ett exempel på ryktets makt är ett falskt rykte om att Tropical 
Fantasy fruitpunch innehöll ett ämne som orsakade sterilitet hos afroamerikanska män vilket 
orsakade en försäljningsminskning på sjuttio procent (DiFonzo & Bordia, 1998: 295ff). Det är 
meningsfullt att åtskilja rykten och skvaller. Rykten handlar om viktiga och betydande ämnen 
medans skvallers syfte är att underhålla och berör privata angelägenheter (Gluckman, 1963: 
307ff). 

DiFonzo och Bordia anser att ett ryktes spridning och inflytande påverkas av osäkerhet, oro, 
betydelse och trovärdighet. Med osäkerhet menas att när människor är osäkra på vad olika 
omständigheter kommer att innebära för deras situation är dem mer benägna att ta till sig och 
sprida rykten. Att människor känner oro eller ångest inför olika scenarium innebär också en 
ökad ryktesspridning. Vilken spridning ett rykte får påverkas även av hur relevant ämnet är. 
Människor sprider hellre rykten om ämnen som har stor betydelse för deras egna liv än om 
påståenden som inte påverkar dem. Till exempel får rykten om en fabriks nedläggning snabbt 
stor spridning bland fabrikens medarbetare. Ett rykte som uppfattas som trovärdigt sprids 
snabbare än en rykte som är mycket osannolikt. För att förbygga ryktesspridning samt 
reducera ryktesspridningens skador är det som kommunikatör framförallt viktigt att fokusera 
på att upptäcka och motverka osäkerhet. Osäkerhet motverkas genom att organisationens 
kommunikation är ärlig, anpassad, pålitlig och konsekvent. I situationer där det är 
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problematiskt att reducera osäkerheten bör kommunikatörer fokusera på att öka publikens 
känsla av kontroll. Kunskap och delaktighet hos publiken ökar deras känsla av kontroll. För 
att främja detta kan kommunikatören till exempel göra upp en tidsgräns för när mer 
information kommer att komma, diskutera på vilka grunder beslut fattas samt förklara varför 
inga kommentarer ges. Det är också mycket viktigt att vara uppriktig när man som 
kommunikatör hanterar rykten och medge att man faktiskt kanske inte vet svaret på en fråga. 
För att minska tilltron till ett falskt rykte bör kommunikatörer använda sig av lämpliga och 
tillförlitliga källor (DiFonzo & Bordia 2002: 15).  

2.2.2 Reputation management - anseende i ständig förändring 
Plowman med flera skriver att i dagens globaliserade värld beror en organisations framgångar 
på dess förmåga att utveckla och underhålla relationer med strategiska publics och 
intressenter. Men framgången påverkas också av organisationens förmåga att stärka och 
bibehålla sitt anseende hos viktiga intressenter. Konflikter mellan organisationer och dess 
intressenter kräver därför omedelbar uppmärksamhet och hantering. Att upprätthålla en 
positiv uppfattning om organisationen hos intressenterna är därmed en viktig del av public 
relations och kallas ofta för reputation management i engelskspråkig litteratur. Anseende kan 
ses som ett mått på förtroende och engagemang (Plowman, Briggs & Huang, 2001: 301ff). 
Det kan vara lätt att blanda ihop en organisations image och anseende. Daniel Löwenberg, 
lektor i public relations vid Hull University, jämför image med ett fotografi av en organisation 
som tas vid ett specifikt tillfälle av en specifik individ. Anseende uppstår när samma person 
samlar flera olika fotografier av organisationen som är tagna vid olika tillfällen i ett 
fotoalbum. Och sedan skapar sig en uppfattning av organisationen genom att titta på 
bildsamlingen (Löwenberg, 2009: 240). Jacquie L’Etang, professor med kritiskt perspektiv på 
public relations, beskriver ett anseende som en ständigt pågående process. Anseende är en 
kombination av hur människor inom en organisation upplever en organisation, hur den 
upplevs av allmänheten, historier som berättas om organisationen samt hur den framställs i 
medier (L’Etang, 2008: 50ff).  

2.2.3 Hur ett anseende skapas 
De österrikiska kommunikationsforskarna Eisenegger och Imhof menar att anseende är viktigt 
då det är en förutsättning för att en organisation ska ses som legitim och bli accepterad i 
samhället. De hävdar vidare att anseende är det som legitimerar ojämnlika maktförhållanden i 
samhället. Vi människor accepterar att andra har mer makt så länge vi har förtroende för dem, 
vilket vi har om de har ett gott anseende i våra ögon (Eisenegger & Imhof, 2008:132). 
Eisenegger och Imhof presenterar ett tredimetionellt synsätt på anseende. Det första är 
functional reputation. Med det menas den del av anseendet som bygger på hur väl 
vinstdrivande organisationer lyckas öka sina vinster. Det avgörs av forskare, analytiker och 
experter. Social Reputation uppnår organisationen om den lyckas vara en god 
samhällsmedborgare. Det kräver att organisationen anpassar sig till de värden och normer 
som råder i samhället.  Anseendet bestäms av samhällets intellektuella, politiker, religiösa 
grupper och medier. Den sista delen i anseendet är vad författarna kallar expressive 
reputation. Det avgörs av hur väl en organisation uppfyller syftet att finns till. Anseendet 
bygger på att organisationen är äkta och unik och att den väcker positiva associationer hos 
andra i samhället (Eisenegger & Imhof, 2008:126ff).  
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Eisennegger och Imhof hävdar också att medier överlag har stort inflytande över hur 
anseendet formas. Det är kopplat till att det är genom medier vi människor skapar våra bilder 
av samhället. Det betyder inte att anseende också formas i personliga nätverk via 
interpersonell kommunikation. Men vad vi pratar med varandra om påverkas i stor 
utsträckning av vilken information vi tagit del av via medier. Ett anseende som skadats i 
medier kan därför inte repareras utanför medier. Det är anledningen till att många 
organisationer idag riktar alla sina externa kommunikationsinsatser mot massmedier 
(Eisennegger & Imhof, 2008: 134f). Lehtonen ser en fara i att fokusera för mycket på att 
stärka sitt anseende i traditionella medier. Det finns idag en stor risk för organisationer att de 
uppmärksammas på ett sätt som skadar anseendet på internet. All form av skadlig publicitet, 
både i traditionella medier och på internet, hotar organisationens goda anseende. Vilket 
påverkar kunders förtroende och leder till minskade marknadsandelar (Lehtonen, 2008: 305). 
DiStaso och Messner har i sin forskning visat att internet har gjort det lättare för intressenter 
att samla information om en organisation och de produkter och tjänster som den erbjuder. 
Risken är dock stor att mycket av den information som finns tillgänglig på internet bygger på 
bristfälliga källor, vilket är ett hot mot organisationers anseende (DiStaso & Messner, 2010: 
5ff). 

Idag säger sig många organisationer utöva reputation management dock innebär det inte att de 
faktiskt gör det. Enligt Griffin bör en organisation alltid vara medveten om sitt anseende för 
att sedan ha det i åtanke när man agerar. Som organisation är det omöjligt att få alla 
människor att tänka samma sak om en organisation. En organisation bör också vara medveten 
om att ett anseende kan raseras väldigt fort om man hanterar ett problem eller kris bristfälligt. 
Ofta är det först när en organisation förlorar sitt goda anseende som den förstår dess värde 
(Griffin, 2008: 16ff). Om en organisation är seriös i sitt arbete med reputation management 
har de ständigt anseendet i åtanke vilket genomsyrar alla beslut och handlingar. Det innebär 
att ansvarig för public relations bör finnas med på ledningsnivå för att planera det strategiska 
arbetet samt för att övervaka att ledningens beslut inte skadar organisationens anseende 
(Hutton, Goodman, Alexander & Genest, 2001: 257). 

2.2.4 Issues management - ett sätt att laga spruckna förhållanden 
Robert L. Heath, professor vid universitetet i Houston, är en av de ledande forskarna inom 
issues management. Heath menar att issues management hjälper organisationer att förstå och 
anpassa sig till sin omvärld (Heath, 1997: 274). En issue kan beskrivas som en fråga där 
organisationen och dess intressenter har olika ståndpunkt. En issue innebär därmed att 
organisationen och omvärlden har en splittrad verklighetsuppfattning. Det skapar en klyfta 
mellan organisationens handlingar och intressenternas förväntningar. Syftet med issues 
management är att minska den sprickan och få organisationen och intressenterna att närma sig 
varandra åsiktsmässigt. Heath menar att det aldrig kan uppnås om inte organisationen lyssnar 
på omvärldens åsikter och enbart försöker övertala dem att den egna uppfattningen är rätt. 
Enligt Heath räcker det inte heller med bra kommunikation för att en issue ska kunna lösas. 
Som organisation måste man vara beredd att genomföra stora förändringar i verksamheten för 
att bemöta omvärldens krav. Det kan till exempel röra sig om förändringar i produktsortiment, 
anställningsvillkor eller organisationens service. Issues management måste därför behandlas 
på ledningsnivå i organisationen (Heath, 2009: 75f). Lee Edwards, forskare vid Leeds 
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Metropolitan University, kopplar issues management till teorin om symmetrisk 
tvåvägskommunikation. Då målet är en gemensam förståelse måste issues management 
använda sig av symmetrisk tvåvägskommunikation för att både organisationen och dess 
publics inställning till en issue ska kunna förändras (Edwards, 2009: 150). 

Regester och Larkin, författare till handboken Risk issues and crisis management, menar att 
det går att förutse hur en issue kommer att utvecklas. En issue härstammar från en trend eller 
händelse och utvecklas sedan enligt en livscykel som kan delas upp i fyra olika åldrar. Desto 
tidigare i livscykeln som en issue upptäcks desto lättare är det att lösa konflikter och 
minimera dess skador. En issue kan upplösas när som helst under livscykeln men om den inte 
stoppas kommer issuen att fortsätta att utvecklas till cykelns nästa steg (Regester & Larkin, 
1997: 49ff). Även Coombs menar att det är viktigt att upptäcka en issue i tid. Det görs genom 
att man scannar sin omgivning på åsikter, trender och strömningar i tiden. Coombs menar att 
det då är mycket viktigt att inkludera nya medier för att inte viktiga issues ska missas 
(Coombs, 2007: 29f). 

2.2.5 En kris leder till skadade relationer 
Assisterande professor W. Timothy Coombs vid Eastern Illinois University är ett centralt 
namn inom kriskommunikationsforskningen. Coombs skriver att syftet med 
kriskommunikation är att reparera organisationens relationer med intressenter som skadats av 
en kris. Att möta intressenternas behov är därmed centralt i arbetet med kriskommunikation. 
(Coombs, 2009: 177). Enligt Larsson innebär en kris för en organisation att den förlorar 
kontrollen över sina operationer. Organisationer strävar därför efter att undvika kriser i största 
möjliga mån. Om en kris ändå inträffar är det viktigt som organisation att vara väl förberedd 
(Larsson, 2008: 285f). 

Återkommande i litteraturen om kriser är att det kan vara svårt att avgöra vad som är en kris 
och inte. Coombs skriver att en situation är en kris när organisationens viktigaste intressenter 
ser situationen som en kris. Även om krisen är en självklarhet för intressenterna så kan det 
vara svårt för organisationens ledning att inse det. Det krävs därför att organisationer har 
förmåga att se situationer utifrån intressenters perspektiv för att de ska upptäcka kriser 
(Coombs, 2007: 103). Naturkatastrofer, stora olyckor och regelrätta fel innebär kriser som är 
självklara för de flesta intressenter. När det gäller ryktesspridning är det svårare att enas om 
det är en kris eller inte, till exempel kan en grupp intressenter se det som en kris medan 
organisationen inte gör det. Organisationen riskerar då att inte upptäcka krisen i tid (Coombs, 
2007: 110). Benoit poängterar att det som avgör om en kris uppstår är om allmänheten anser 
att organisationen är ansvarig för ohederliga handlingar. Det har mindre betydelse om 
organisationen faktiskt är ansvarig, organisationens image tar ändå skada (Benoit, 1997: 178). 
Larsson tar upp mediernas betydelse och menar att som organisation bör man ha i åtanke att 
medier styr och avgör när en händelse ska betraktas som en kris. Studier visar att medier 
dessutom kan styra krisens händelseförlopp (Larsson, 2008: 295).  

Det allra första en organisation bör göra internt när de upptäcker en kris är att samla så 
mycket information om situationen som möjligt, menar Coombs. Det för att man ska kunna 
fatta korrekta beslut. Externt måste intressenter informeras om krisen och organisationen bör 
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börja agera för att krisen ska bli löst. Målet med krishantering är att minimera skadorna, 
upprätthålla organisationens verksamhet samt reparera och återupprätta sitt anseende 
(Coombs, 2007: 127ff). Att som organisation arbeta strategiskt med reputation management, 
issues management samt att bedöma olika typer av kriser innebär att många typer av 
potentiella kriser förebyggs. Då en kris som utbrutit innebär skada för organisation är det i 
dess intresse att förhindra att det sker. Det är därför en mycket viktig utmaning för 
organisationer att kunna integrera dessa tre (Cooombs, 2007: 27f). 

2.2.6 Kommunikation i kristider 
Falkheimer och Heide anser att kommunikation har en central roll vid kriser. Bristande 
kommunikation är ofta anledningen till att en kris över huvudtaget uppstår (Falkheimer & 
Heide, 2007: 115). Kommunikation har också stor betydelseför att en organisation ska kunna 
ta sig ur en kris. Den som har kommunikationsansvaret i en organisation måste vara väl 
förberedd med en krisplan men eftersom att ingen kris liknar den andra så måste det finnas 
flexibilitet för anpassning. En kris kräver också mycket snabb information eftersom att den 
första beskrivningen av händelsen har betydelse för det fortsatta krisförloppet. Samtidigt, 
skriver Larsson, går inte alla kriser att kontrollera fullt ut. Organisationer måste då inse att de 
bara kan styra händelseförloppet till en viss grad, därefter måste de acceptera att 
händelseutvecklingen tar sin egen väg. Organisationen får helt enkelt gilla läget och anpassa 
sig därefter vilket ska prägla deras kommunikation (Larsson, 2008: 285f). Coombs anser att 
kriskommunikation måste anpassas efter krissituationen. Det kräver att arbetet börjar med att 
man gör en noggrann analys av läget. Ofta kan olika intressenter efterfråga olika typ av 
respons från organisationen under en och samma kris (Coombs, 2009: 174ff).  

Coombs delar i boken Ongoing Crisis Communication upp en organisations krishantering i 
fyra olika stadier. Utvecklingen kan ses som en cirkel där det ena stadiet avlöser det andra. 
Det första stadiet är förebyggande och innebär att organisationen försöker undvika en kris. 
Det görs genom att man upptäcker varningssignaler för att kriser kan bryta ut i god tid och tar 
till åtgärder för at undvika att krisen bryter ut. Nästa stadie är förberedelse. Lyckad 
krishantering kräver att organisationen har en krisplan att gå efter om krisen skulle inträffa. 
Det innebär att man kartlägger sina svaga punkter, utser och förbereder ett kristeam samt tar 
fram en handlingsplan för hur man ska bete sig när krisen väl inträffar. Om det sedan faktiskt 
inträffar en kris måste organisationen besvara och hantera den. När krisen är över är det dags 
att göra en utvärdering och fråga sig vad som var lyckat och vad som gick mindre bra. 
Lärdomarna tas till vara i förberedelse inför kommande kriser (Coombs, 2007: 5ff).  

2.2.7 Form och innehåll i kriskommunikation 
Kommunikationen under själva responsfasen delar Coombs upp i två delar, form och innehåll. 
Form behandlar hur man bör bete sig som organisation och fokuserar på snabbhet, 
konsekvens och öppenhet.  

Snabbhet – för det första gäller det att kommunicera snabbt när en kris inträffar så att inte 
intressenterna ska söka sig till andra mer tvivelaktiga källor. Kriser skapar alltid en stor 
efterfrågan på information. Snabb kommunikation indikerar också att organisationen har 
krisen under kontroll.  
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Konsekvens - Det är också viktigt att vara konsekvent i sin kommunikation för att inte förvirra 
omvärlden. Krissituationer innebär alltid en stor osäkerhet för de inblandade och 
motsägelsefulla budskap förvärrar känslan av osäkerhet.  

Öppenhet - Det är även mycket viktigt att organisationen är öppen i sin kommunikation, 
vilket innebär att organisationsmedlemmarna är tillgängliga för sina intressenter och då 
framförallt i massmedia. Sluter sig organisationen är risken att omvärlden tror att den försöker 
dölja något eller har något att dölja och inte har läget under kontroll (Coombs, 2009: 172ff).  

Den andra delen handlar om innehållet i budskapet under en kris. Inom 
kommunikationsforskningen finns en rad olika strategiteorier om vad en organisation i kris 
ska säga. Coombs menar att en organisation i kris måste möta intressenternas behov för att 
kunna reparera skadade relationer med omvärlden. Det kräver att organisationen är 
ansvarstagande och ber om ursäkt samt utrycker sympati för dem som drabbas av krisen. 
(Coombs, 2009: 183). Larsson är mycket kritisk till förnekelse och menar att en organisations 
anseende smutsas ned om en kris inte hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Om organisationen 
försöker bortförklara eller går till angrepp mot kritiker slår det ofta tillbaka på dem själva 
(Larsson, 2008: 294).  Larsson tar vidare upp betydelsen av att organisationer agerar 
trovärdigt i en krissituation. Vilket underlättas av att organisationen är öppna med processens 
utveckling. Buskapen måste vara tydliga och begripliga. Kommunikationen måste dessutom 
vara både snabb och korrekt. För att intressenterna ska få förståelse för vad som händer och 
dämpa deras oro bör man undvika tekniskt och byråkratiskt språk man måste också ha en 
förståelse för hur målgruppen tolkar det som sägs. Trovärdigheten påverkas också av hur 
korrekt informationen upplevs och hur legitim avsändaren är. Att leva upp till alla dessa krav 
är inte lätt då de ofta motsäger varandra. Att både vara snabb och ge korrekt är en svår 
ekvation att få ihop (Larsson, 2008: 300).  

2.3 Kommunikation med nya förutsättningar 
2.3.1 Kommunikation på internet 
Larsson menar att internets genomslag har haft en enorm påverkan på kommunikationen i 
samhället. Webben är i dag den huvudsakliga källan till information för människor. (Larsson, 
2005: 171). Enligt Kazoleas och Tiegen är en av följderna av utvecklingen att organisationer 
allt mer sällan möter sina intressenter personligen. Organisationer över hela världen går från 
fysiska möten på kontor med sina kunder till att istället integrera med dem i den virtuella 
verkligheten på nätet. Det innebär att meningskapande och utbyte av symboler idag 
framförallt sker på internet (Kazoleas & Tiegen, 2009: 421f). 

I boken Principles of Marketing belyser Kotler med flera att det också innebär nya 
utmaningar för organisationer att allt större del av kommunikationen i samhället idag sker på 
internet. Maktförhållandet mellan organisation och intressenter har till stor del förändrats. 
Konsumenterna har fått en större del av den makt som förut varit förbehållen organisationer 
då det inte behövs stora ekonomiska resurser för att göra sin röst hörd på internet (Kotler, 
Armstrong, Wong & Saunders, 2008: 693). Kazoleas och Tiegen skriver att på internet kan 
människor söka information baserat på egna önskemål för att tillgodose sina specifika behov. 
Organisationers intressenter förväntar sig därför att all möjlig typ av kommunikation ska 
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finnas tillgänglig online. Då internet är det självklara valet för informationssökande måste 
organisationer vara beredda på att snabbt tillhandahålla information på nätet för att tillgodose 
intressenternas krav. Annars kommer intressenterna att söka information från andra, ofta 
felaktiga, källor (Kazoleas & Tiegen, 2009: 420f). 

Kim med flera har i studier av hur organisationer kommunicerar på internet visar dock att de 
prioriterar olika intressentgrupper olika mycket. Störst fokus lägger organisationerna på att 
tillfredsställa aktieägarnas behov. Följt av konsumenter, samhällsmedborgare, statliga 
myndigheter och sist aktivister. Det resulterar i en klyfta mellan intressenternas förväntningar 
och organisationernas insatser på internet (Kim, Park & Wertz, 2010: 215). 

2.3.2 Sociala medier - envägskommunikationens död 
Sociala medier är ett hett ämne på allas läppar inom kommunikationsbranschen. Men enligt 
Kaplan & Haenlein råder det vissa oklarheter om vad det egentligen innebär (Kaplan & 
Haenlein, 2010: 59). Enligt Svenska nationalencyklopedin är sociala medier ett samlingsnamn 
för kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra. 
Skillnaden mellan sociala medier och massmedier är att den senare innebär 
envägskommunikation. Genom sociala medier kommunicerar istället många till många. Alla 
som deltar i kommunikationen har samma möjlighet att sända ett budskap i samma kanaler. 
Idag består en allt större del av innehållet på internet av sociala medier, en utveckling som 
kallas webb 2.0. 5 Genomgående i teorin om sociala medier är att innehållet beskrivs som 
användargenererat. Tredinnick definierade 2006 sociala medier som sajter drivna av 
användardeltagande och där innehållet är användargenererat. Sociala medier innebär därför 
oerhörda möjligheter för dess användare att integrera med organisationer (Tredinnick, 2006: 
228ff). En annan återkommande åsikt om sociala medier är att det bygger på relationer 
(Waters et al., 2009: 102). Jansen med flera som forskat om hur Twitter påverkar 
kommunikation menar att sociala medier kännetecknas av samarbete och gemenskap. Sociala 
medier gör det möjligt för människor att vara i ständig kontakt på ett sätt som tidigare aldrig 
varit möjligt (Jansen et al., 2009: 2169). 

Lehtonen pekar på de möjligheter som sociala medier innebär. För organisationer innebär det 
en fantastisk möjlighet att uppnå tvåvägskommunikation med sina intressenter. 
Organisationer har potential att uppnå dialog istället för att enbart använda sig av 
envägskommunikation och dela med sig av information utåt. Dialog innebär att 
organisationen tar emot feedback utifrån samt att alla parter i dialogen är på samma nivå och 
har samma möjligheter att påverka debatten. Lehtonen höjer också ett varnande finger. Många 
organisationer inser varken de hot eller möjligheter som utvecklingen innebär. Ett stort hot för 
organisationer har alltid varit när en händelse eller kritiskt uttalande i traditionella medier har 
potential att växa till en kris. I och med sociala medier är det hotet än mer överhängande 
(Lehtonen, 2008: 305ff). 

                                                 

5	  Nationalencyklopedin.se: http://www.ne.se/lang/sociala-medier Hämtad 11-01-07	  
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2.3.3 Kommunikation enligt nya möjligheter och krav 
Brian Solis och Deirdre Breakenridge är två amerikanska konsulter och flitigt anlitade 
forskare inom ämnet sociala medier. Tillsammans har de skrivit boken Putting the Public 
Back in Public Relations. I boken diskuterar Solis och Breakenridge sociala medier som 
revolutionerande för public relations. Sociala medier bygger på dialog och ger vanliga 
människor makt att utrycka sina åsikter. De kan nu själva påverka innehållet i 
kommunikationen istället för att bara ta till sig ett färdigt budskap. Det gör att organisationer 
inte längre har hundra procent kontroll över vad som sägs om dem. Solis och Breakenridge 
menar att som företag är det förödande att försöka motverka utvecklingen, istället gäller det 
att gilla läget och anpassa sig därefter. När vi gått från monolog till dialog fungerar inte längre 
det traditionella sättet att arbeta med public relations. Samtidigt innebär sociala medier 
fantastiska möjligheter för organisationer att integrera med sina intressenter och bygga 
starkare relationer än någonsin förr. Vägen till framgång är att våga delta i konversationen 
menar Solis och Breakenridge (Solis & Breakenridge, 2010: 3ff).  

Men att som organisation närvara i sociala medier leder enligt författarna inte garanterat till 
succé. Tvärtom kan det gå mycket fel. För att nå framgång krävs det att organisationen förstår 
vad sociala medier innebär och anpassar sig till det förändrade maktförhållandena. Som 
organisation kan man inte bara klampa in i ett forum och trycka ut sitt budskap. Istället måste 
man börja med att lyssna och sedan ge de andra deltagarna i konversationen det som de 
efterfrågar. Det gäller att visa att man har något viktigt att bidra till innehållet i 
konversationen. Lyckas man med det blir man respekterad och kan utveckla relationer byggda 
på förtroende. För företag är det ofta svårare än vad det låter då stora organisationer ofta är 
konservativa i grunden och anpassar sig till förändringar långsamt (Solis & Breakenridge, 
2010: 3ff). Kommunikationsforskarna Kent och Taylor är inne på samma spår som Solis och 
Breakenridge och menar att det inte är lätt att som organisation uppnå dialog med sina 
intressenter. Det är inget som sker av sig självt, för att en organisation ska kunna uppnå dialog 
med intressenterna krävs engagemang samt medvetenhet om betydelsen av att bygga goda 
relationer (Kent & Taylor, 2002: 21ff).  

Kommunikationsforskarna Waters, Burnett, Lamm och Lucas anser att deltagande i sociala 
forum på internet, till exempel Facebook, kan vara ett mycket effektivt sätt för organisationer 
att nå intressenter och på så sätt bygga goda relationer. Men det förutsätter att organisationen 
har förståelse för hur forumet fungerar och hur intressenterna använder sajten. Waters med 
flera har i en studie om ideella organisationers deltagande på Facebook visat att allt fler 
organisationer närvarar på forumet. Författarna menar att det dock inte räcker att enbart 
registrera en profil för att för att stärka relationerna med organisationens intressenter. Det 
krävs både noggrann planering och research för att en närvaro på Facebook ska leda till ökad 
integrering med andra grupper (Waters et al., 2009: 102f). 

Hearit belyser de nya förhållandena ur ytterligare en aspekt. För att organisationer ska kunna 
kommunicera effektivt utifrån de nya förutsättningar som internet innebär måste de bevaka 
vad som sägs om dem i diskussionsgrupper på internet. Det för att kunna upptäcka kritik i tid 
som kan utvecklas till en uppmärksammad konflikt med intressenterna. När en sådan konflikt 
väl uppstår gynnar det oftast intressenterna på organisationens bekostnad (Hearit, 1999: 304). 
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För att engagera en public som har uppstått på internet kan man som organisation inte ta för 
givet att det räcker att enbart dela med sig av information. Utan man måste själv delta i 
dialogen som pågår. På så sätt har internet genomslag förändrat vem som har makten över 
meningsskapandet i samhället (Cozier & Witmer, 2001, 615ff).  

2.3.4 Kriskommunikation på internet 
Coombs menar att internet och sociala mediers spridning har ändrat förutsättningarna för 
kriskommunikation i grunden. I dag är det mer troligt än någonsin att arga intressenter orsakar 
kriser för en organisation. Internets genombrott har gjort det lättare för missnöjda grupper att 
göra sin röst hörd och information sprids snabbare och längre. Sociala medier bygger på 
användargenererat innehåll. Det mesta av innehållet når aldrig en stor publik. Men när flera 
arga intressenter går samman med starka opinionsskapare i de nya mediekanalerna kan det 
orsaka en stor kris för en organisation. Samtidigt är kriser i dagens samhälle mer sedda av sin 
omvärld på grund av kommunikationsteknologins utveckling Men Coombs menar att internet 
inte bara ska ses som ett hot vid krishantering. Det är istället en enorm tillgång för 
organisationer både före och under en kris. Internet är en källa till information, som 
organisationer kan använda för att förhindra kriser, samt innebär utökade möjligheter att 
sprida information (Coombs, 2007: 8f). Intressenter vänder sig till internet för att söka 
information om en kris. Trots detta har studier visat att enbart 60 % av alla organisationer 
använder internet vid kriskommunikation (Coombs, 2007: 101). Hearit anser att det är mycket 
betydelsefullt att organisationer i kris inte sluter sig mot omvärlden utan istället närvarar på 
internet för att kunna övervaka potentiella rykten samt tillhandahåller en kanal för feedback 
(Hearit, 1999: 291). 

2.3.5 Personliga kommunikationskanaler 
Enligt Kotler med fler innebär personliga kommunikationskanaler att två individer eller fler 
kommunicerar direkt med varandra. Direktkommunikation är ofta mycket effektiv då den ger 
plats för personliga åsikter och feedback. Kommunikation i personliga kanaler om produkter 
och tjänster är ofta avgörande för konsumenters beslut. I marknadsföringssammanhang kallas 
det för word of mouth och förkortas med beteckningen WOM. Styrkan i WOM är att det 
baseras på sociala nätverk och tilltro. Människor litar på familj, vänner och andra i sin närhet 
när ett köpbeslut ska fattas. Idag litar allt fler också på onlinerecensenter som finns inom 
sociala nätverk på internet. Att få omdömen från människor som man litar på har speciellt stor 
betydelse för konsumenter som ska konsumera dyra varor eller produkter där det är svårt att 
veta innan köpet vad man faktiskt får ( Kotler, 2008: 708). WOM:s makt har varit känt i 
decennier. Men det är först på senare år som organisationer strategiskt börjat arbeta med 
WOM för att stimulera att människor börjar prata positivt om ett varumärke, service eller 
produkt på ett sätt som smittar av sig till andra. Det är en mycket effektiv 
marknadsföringsmetod och används i dag allt mer inom sociala medienätverk (Walter, 2006: 
601).  

Jansen med flera kallar WOM på internet för e-WOM vilket erbjuder en mängd olika medel 
för att utbyta information, många gånger anonymt. Det innebär också att det är lättare för 
människor att sprida WOM utanför det geografiska närområdet. e-WOM anses ibland vara 
mindre personligt än kommunikation ansikte till ansikte. Samtidigt ses det som mer maktfullt 
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då det är enklare sprida WOM över stora geografiska områden (Jansen et al., 2009: 2169). 
Negativ word of mouth kallas ofta N-WOM och innefattar att ogynnsamma rykten, som 
innebär en risk för en organisation, sprids mellan olika individer i samhället. N-WOM sprider 
sig ofta längre och snabbare än positiv WOM. N-WOM kan på grund av detta därför snabbt 
förstöra kunders attityder till organisationer och dess produkter. Enligt Kotler ska man som 
organisation ändå uppmuntra kunder att klaga, på så sätt lär sig organisationer hur man kan 
förbättras (Kotler, 2008: 272f).  
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3. METOD 

I studien har vi genomgående valt att använda oss av en kvalitativ metod. Ändamålet med 
undersökningen är att skapa en djupare förståelse för hur utvalda företag arbetar med frågor 
kritik och feedback i sociala medier. Det innebär att vi både undersöker organisationernas 
beskrivningar av arbetet med frågor, kritik och feedback samt hur företagens arbete med 
frågor kritik och feedback faktiskt ser ut. Esaiasson med flera, författare till den omfattande 
Metodpraktikan- konsten att studera samhälle individ och marknad, menar att ett kvalitativt 
metodval gör det möjligt att undersöka hur ett fenomen gestaltar sig, vilket möjliggör att 
studera det subjektiva (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2009: 284).  

3.1 Kvalitativ samtalsintervju 
För att få en djup förståelse för hur företagen själva beskriver och upplever sitt arbete med 
kunddialog i sociala medier har vi genomfört kvalitativa samtalsintervjuer med de personer 
inom respektive företag som har det övergripande ansvaret för arbetet i sociala medier. Enligt 
Esaiasson med flera ger respondentintervjuer plats för svarspersonernas tankar och 
resonemang (Esaiasson et al., 2009: 284f). Hade vi enbart fokuserat på organisationernas 
tillvägagångssätt hade en informantundersökning kunnat vara lämplig (Esaiasson et al., 2009: 
296). Men det hade i vår mening gjort studien mer begränsad och mindre intressant då det inte 
lämnat någon plats för respondenternas egna reflektioner. Till intervjuerna har vi använt en 
intervjuguide (se bilaga 1) med frågor för att få en viss strukturering samt för att vara säkra på 
att vi verkligen ställer samma frågor till alla respondenter.  

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 
För att bredda vår förståelse har vi som komplement till samtalsintervjuerna valt att studera 
företagens arbete med frågor, kritik och feedback sociala medier. Genom att använda oss av 
en kvalitativ innehållsanalys har vi besvarat hur innehållet ser ut i företagens arbete med 
frågor, kritik och feedback genom dialog i sociala medier. I analysen har vi studerat 
företagens närvaro i de största sociala mediekanalerna som företagen själva berättat att de är 
aktiva i. För att kunna besvara hur dialogen mellan företag och kunder ser ut samt hur 
företagen hanterar frågor, kritik och feedback har vi inte enbart fokuserat på själva texten. 
Istället har vi även ställt oss frågor om graden av interaktion samt hur företagen löser 
konflikter som uppstår. Enligt medieprofessorn vid Lund universitet Peter Dahlgren bör man 
inte enbart fokusera på texten i en innehållsanalys. För att nå djupare förståelse krävs att man 
tar ett helhetsgrepp på sammanhanget (Dahlgren, 2000: 75ff). Även vid innehållsanalysen har 
vi använt oss av en intervjuguide för att kunna säkerställa att de olika företagen undersöks på 
lika villkor inom varje medie. En intervjuguide krävs enligt Esaiasson för att kunna veta att 
man faktiskt besvarar studiens problemställning vid en innehållsanalys (Esiaasson et al., 
2009: 243).  Då kommunikationsmöjligheterna skiljer sig åt i sociala forum som Twitter och 
Facebook och i bloggosfären har vi utformat två olika manualer för innehållsanalys med 
tillhörande instruktioner. Frågemanualen för Twitter och Facebook finns i bilaga 2 och 
frågemanualen till företagens inlägg i bloggosfären finns i bilaga 3.  
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3.3 Urval av organisationer 
Vårt urval har genomgående präglats av att studien är kvalitativ. Urvalet vid kvalitativa 
undersökningar måste göras strategiskt för att forskningsfrågan ska kunna besvaras. (Jarlbro, 
2000:167). Vi har bestämt analysenheter efter vilken erfarenhet och kunskap de sitter inne 
med om att arbeta med kunddialog i sociala medier. Enligt våra egna efterforskningar på 
internet finns de flesta större svenska organisationer i minst en social mediekanal. Men det är 
få som faktiskt arbetar regelbundet och uttalat med frågor, kritik och feedback genom dialog i 
sociala medier. För att studien ska ge en djup kunskap om hur organisationer uppfattar och 
beskriver sitt arbete samt hur deras arbete ser ut har vi gjort vårt urval inom den gruppen. 
Därmed vet vi att de har relevant information att bidra med till studiens frågeställningar. Anne 
Ryen forskare vid högskolan i Adger menar att avsikten vid en kvalitativ studie är att få 
tillgång till händelser och handlingar som kan besvara de frågor som studien ställer (Ryen, 
2004: 77). 

Av den lilla population som finns av organisationer som arbetet en längre tid med kunddialog 
i sociala medier har vi medvetet valt aktörer från olika branscher. Det innebär att 
undersökningens analysenheter har skilda målgrupper som de önskar föra dialog med. 
Organisationerna har till viss del också valt att arbete i olika sociala medier. Ryen hävdar att 
om ett urval ska ge så djupgående svar som möjligt på studiens frågeställningar bör det inte 
vara helt homogent. Det bör istället representera de olikheter som finns i en population som 
vid första anblick är homogen (Ryen, 2004: 91ff). 

3.4 Urval av respondenter 
Respondenterna har valts strategiskt efter sin erfarenhet av och närhet till de utvalda 
organisationernas arbete med frågor kritik och feedback i sociala medier. Det för att kunna 
besvara hur organisationerna beskriver sitt arbete för att skapa dialog i sociala medier. Samt 
kartlägga vilka tankegångar och uppfattningar de har om arbetet. Esiasson med flera menar att 
urval till respondentintervjuer tjänar på att göras efter intensitet. Det vill säga att de personer 
som väljs ut är de som har störst erfarenhet av det fenomen som kartläggs (Esaiasson et al, 
2009: 293f). För att hitta dessa personer kontaktade vi organisationernas presschef eller 
kommunikationschef och frågade vem de ansåg mest lämplig. I vissa fall var det dem själva. 
På en av organisationerna valde vi att intervjua två personer då det krävdes för att kunna 
besvara både hur arbetet planerats samt hur det ser ut idag. Den person som arbetar mest med 
sociala medier idag är relativt nyanställd. 

3.5 Urval av sociala medier samt tidsperiod 
Innehållsanalysen genomfördes som ett komplement till samtalsintervjuerna för att besvara 
hur organisationernas arbete med frågor, kritik och feedback ser ut. Urvalet baserades därmed 
på vilka sociala medier som intervjupersonerna uppgav att organisationen arbetade aktivt med 
frågor, kritik och feedback i. Enligt Dahlgren bör urvalet vid en kvalitativ innehållsanalys 
göras logiskt och konsekvent utifrån den problemställning man vill besvara (Dahlgren, 2000: 
83). Vi valde att inte studera de sociala mediekanaler som företagen själva bedriver trots att 
de flera gånger hänvisades till under intervjuerna. Flera av företagen bedriver bloggar på den 
egna webben där besökare kan lämna kommentarer. På en blogg kan dock upphovsmannen 
välja att godkänna kommentarer innan de publiceras. Så är inte fallet i de kanaler som 
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inkluderats i studien och vi anser där med att de innebär en större grad av förlorad kontroll för 
företagen. I urvalet inkluderades de sociala medier som fler än två företag nämnde under 
intervjuerna. Då samma medier är de största och mest omtalade är det dem som är mest 
intressant att studera.   

Innehållsanalysen genomfördes under olika tidsperioder beroende på hur frekvent aktiviteten 
var i de olika kanalerna. På Facebook och Twitter var aktiviteten tillräcklig för att uppnå 
teoretisk mättnad under två veckor. I bloggosfären var företagens aktivitet lägre, därför ansåg 
vi att det krävdes en tidsperiod på en månad för att uppnå teoretisk mättnad. Ett undantag var 
Telia. Eftersom att de var mycket mer aktiva än de andra organisationerna att besvara frågor, 
kritik och feedback räckte det med 3 veckor för att uppnå teoretisk mättnad. 
Kommunikationsforskaren Charlotte Bengtsson beskriver teoretisk mättnad som det stadie där 
man inte längre upptäcker något nytt om det fenomen som studeras (Bengtsson, 2000, s.50). 
Innehållsanalysen av Telias blogginlägg genomfördes under perioden 30 november till 20 
december 2010. För att uppnå teoretisk mättnad i analysen av övriga företags deltagande i 
bloggosfären krävdes en längre tidsperiod, 20 november till 20 december 2010. 
Innehållsanalysen i Twitter och Facebook genomfördes 6 till 20 december 2010.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
Ett av de största hoten som vi ser mot den interna validiteten i studien är att vi skulle intervja 
"fel personer" på "fel organisationer". Det skulle innebära att intervjupersonerna inte har den 
kunskap som behövs för att besvara studiens frågeställningar. För att undvika det har vi varit 
mycket noggranna med vårt urval och enbart valt organisationer som vi kunnat se är 
kontinuerligt aktiva i kunddialog i sociala medier. Innan företagen tillfrågades om att delta i 
studien följde vi en tid deras aktiva närvaro i sociala medier. Vi har sedan diskuterats med 
respektive företags kommunikationschef vem inom organisationen som har det största 
ansvaret för arbetet i sociala medier. För att kunna säkerställa att vi undersökt samma 
företeelser hos alla organisationer har vi använt samma intervjumanual vid alla intervjuer. Vi 
har också genomgående använt samma manual för innehållsanalys av de sociala 
mediekanalerna. Enligt Esaiasson med flera uppnås god validitet när undersökningen har god 
överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella indikationer. Med intern 
validitet menas med enklare ord om studien faktiskt undersöker det den utger sig för att 
undersöka (Esaiasson et al., 2009: 61f). 

Då vår studie är kvalitativ och enbart studerar en mycket liten del av världens alla företag 
skulle man kunna rikta kritik mot studiens externa validitet. Enligt Esiasson med flera innebär 
extern validitet att ett forskningsresultat går att generalisera till en större population än den 
som undersöks (Esaiasson et al., 2009: 64).  Peter Arvidsson, forskare vid institutionen för 
medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, menar dock att kvalitativ 
forskning visst är generaliserbar. I varje väl genomförd iakttagelse om den enskilda 
människan kan man se något som är giltigt för hela mänskligheten (Arvidsson, 2000: 25). Då 
de företag vi studerar är verksamma inom fyra branscher och har mycket gemensamt med 
andra företag inom i samma branscher anser vi att deras erfarenheter bör vara talande även för 
företag med liknande förutsättningar. 
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För att stärka reliabiliteten har vi bifogat våra intervjumanualer och tydligt beskrivit i denna 
metoddel hur vi gått tillväga i vårt arbete med studien. Till intervjumanualen för 
innehållsanalysen har riktlinjer tagits fram och bifogats. Det underlättar för betraktare att 
granska vårt arbete samt upprepa studien. Det har även underlättat för oss själva att hålla oss 
inom studiens angivna ramar under arbetet. Esaiasson med flera beskriver i Metodpraktikan 
reliabilitet som möjligheterna att upprepa en undersökning och få samma resultat oavsett 
forskare (Esaiasson et al., 2009: 70). Vår studie fokuserar dock på tankar och uppfattningar 
samt sociala medier där innehållet är ständigt föränderligt, vilket gör den svår att upprepa. Vi 
är också medvetna om att det vid en kvalitativ undersökning finns stort utrymme för tolkning 
och att våra personligheter därmed präglar studien. Vilket går emot idealet om att forskning 
ska vara intersubjektiv (Esaiasson et al., 2009: 24). Det har motverkats i viss mån av att vi är 
två personer med olika erfarenheter och synsätt. Det stärker också reliabiliteten att vi varit 
öppna i vår process och tagit in råd av både handledare, andra lärare och kurskamrater.  

3.7 Metodproblem 
Det kan uppstå ett metodproblem om företagsrepresentanterna inte delar med sig av alla sina 
erfarenheter och kunskaper under intervjuerna. Ett skäl till det skulle kunna vara att företagen 
inte vill att viss typ av information ska bli offentlig. Om så var fallet under studiens intervjuer 
kan vi aldrig riktigt veta. För att stärka studien har istället vi valt att även genomföra 
innehållsnanalyser av företagens arbete i sociala medier. I innehållsnalyserna av företagens 
arbete i sociala medier var det ett metodproblem att vi inte kunnat se de privata meddelanden 
som utbyts mellan företagen och kunder. Då den största delen av kommunikationen dock sker 
öppet för allmän beskådan anser vi ändå att teoretisk mättnad uppnåtts i reslutatet. Vi såg det 
även som ett metodproblem att Hanna Kastås på Ving var nyanställd sedan en månad när vi 
genomförde intervjun. Problemet löstes genom att vi också intervjuade Annika von Schlieben 
som varit ansvarig för Vings arbete i sociala medier innan Kastås anställdes.  

En annan del av metodproblemet är bortfallet av företag. Ett företag som vi gärna hade velat 
ha med i studien är SJ. Vilka på grund av tidsbrist endast valde att svara på frågor per mejl. Vi 
valde därmed att tacka nej till SJ då vi ansåg att mejlsvar skulle bli bristfälliga och mindre 
djupgående jämfört med svaren från samtalsinterbjuerna. Vilket skulle kunnat leda till 
metodproblem i det forsatta skrivandet. 

Det finns en risk att intervjupersonerna inte ger oss de svar som behövs för att besvara våra 
frågeställningar. Då arbetet med frågor, kritik och feedback enbart är en del av företagens 
närvaro i sociala medier. Intervjupersonerna kan därmed ha en tendens att snarare prata om de 
andra aktiviteterna som är mer inriktade på marknadsföring. För att undvika det var vi tydliga 
i början av intervjuerna att vår studie handlar och frågor, kritik och feedback i sociala medier  
och att intervjupersonerna skulle svara på frågor ut efter det. Under själva samtalsintervjun 
ställde vi också följdfrågor när intervjupersonerna inte gav svar om arbetet med frågor, kritik 
och feedback utan istället belyste sitt arbete ur andra perspektiv.  
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3.8 Genomförande 
Kvalitativ intervju 
Studien tog sin början i och med att vi omvärldsbevakade hur svenska organisationer arbetar 
med frågor, kritik och feedback i de mest populära sociala medierna. Till studien valde vi 
sedan företag från olika branscher som vi kunnat konstatera arbetar aktivt och kontinuerligt 
med frågor, kritik och feedback i sociala medier. Urvalet består av vinstdrivande 
organisationer då vi ej funnit någon offentlig organisation som ingår i populationen av 
organisationer som kommit långt i arbetet med dialog i sociala medier. Kontakten med företag 
inleddes med att vi ringde kommunikationschefen och presenterade vår studie. 
Kommunikationscheferna hänvisade oss till ansvarig inom organisationen för sociala medier. 
Då vi väl fick tag på de ansvariga personerna utgick vi från några punkter där vi klart och 
tydligt beskrev vilka vi var, vad vår studie handlar om samt en motivering till varför vi ansåg 
att företaget passade att delta i studien. Vi fick mycket god respons och det fanns ett stort 
intresse att delta.  

Inför intervjuerna utformades en intervjumanual utifrån studiens frågeställningar. 
Intervjumanualen inleds med bakgrundsfrågor om intervjupersonen och organisationen 
allmänt för att skapa en avslappnad stämning. Intervjuerna avslutas med frågor om framtiden 
och frågan om respondenten vill tillägga eller fråga något. Ett upplägg som följer de råd Ryen 
ger i boken Kvalitativ samtalsintervju (Ryen, 2004: 47f). Vi har förberett följdfrågor till de 
frågor vi ansett svårare att besvara. För att skapa ett flytande samtal har vi också lämnat plats 
för spontana följdfrågor. Esaiasson med flera menar idealet vid en respondentundersökning är 
att uppnå en dialog (Esaiasson et al., 2009: 259). Intervjuerna genomfördes i konferens- eller 
fikarum på intervjupersonernas arbetsplatser. Vi valde att genomföra intervjuerna ansikte mot 
ansikte för att skapa en djupare förståelse och ett levande samtal samt eliminera risken att 
missförstånd uppstod. Ryen menar att kommunikation är mer än ord och att det därför vid en 
kvalitativ undersökning är mycket viktigt att möta intervjupersonen personligen för att få 
tillgång till hennes värld (Ryen, 2004: 63). Vi deltog båda i alla intervjuer. Under intervjuerna 
var vi till viss del flexibla i vilken ordning vi ställde frågorna för att skapa ett så flytande 
samtal som möjligt. Intervjuerna spelades in och materialet transkriberades dagen efter 
intervjuerna genomförts. Resultatet presenterades i en flytande text som varvades med citat 
från intervjupersonerna.  

Övergripande kvalitativ innehållsanalys 
Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes efter samtalsintervjuerna för att verifiera 
intervjupersonernas svar till det faktiska innehållet i de sociala medierna. Innehållsanalysen 
grundades i intervjupersonernas svar om vilka sociala medier de själva sa sig använda sig av. 
Till analysen tog vi fram en frågemanual. För att säkerställa hur frågorna skulle tolkas togs 
instruktioner fram som stöd för analysen. Innan själva analysen genomfördes gjorde vi 
provanalyser för att se att det inte fanns några skiljaktigheter i hur vi uppfattade frågorna 
(Esiasson et al., 2009: 233). För att få en djupare förståelse för innehållet i de studerade 
mediekanalerna fokuserade vi inte enbart på själva texten utan även på innehållets helhet. Vi 
ställde därför frågor om utseende, hur interaktionen ser ut samt hur företagen hanterar frågor, 
kritik och feedback som dyker upp. Vi studerade också hur företagen bemöter frågor, kritik 
och feedback. I stort tittade vi även på var och på vilket sätt texten inbjuder till deltagande och 
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engagemang utifrån företagens sida. Enligt Dahlgren är det viktigt att titta på ett mediums 
villkor och utseende för att få en djup förståelse då det har betydelse för publikens tolkningar 
(Dahlgren, 2000: 85). 

Enligt Dahlgren är det viktigt att man i en undersökning reflekterar över respektive mediums 
olika villkor (Dahlgren, 2000: 85). Två analysguider anpassade till respektive mediekanalers 
förutsättningar togs fram, den första för de sociala forumen Facebook och Twitter. På 
Facebook studerade vi profilens utseende samt företagsloggen eftersom att det är där 
företagens interaktion med allmänheten sker. På Twitter har vi tittat på den kommunikation 
som företagens twitterkonton är delaktiga i. Det innebär att vi har studerat de inlägg som 
företagen själva har gjort samt de inlägg som berör företagen genom att Twittraren har skrivit 
@ och sedan företagsnamnet bakom, exempelvis @Telia. På Twitter inkluderades företagets 
twitterkonto och den dialog de deltar i. På Twitter och Facebook undersöktes förutom 
profilens eller kontots utseende även vilken typ av inlägg företaget postar och svarar på. I den 
andra analysguiden har vi analyserat bloggosfären där vi tittat på blogginlägg som företagen 
besvarat i kommentarfältet. Då flera av företagen uttryckte en åsikt att det är viktigt att 
bemöta frågor, kritik och feedback i bloggosfären har vi även tittat på hur företagen 
kommenterar privata blogginlägg som på något sätt rör dem. För att finna dem gjordes en 
sökning där vi sökte på respektive företagsnamn i sökmotorerna Googlebloggsök och 
Twinglybloggsök, vilket är en sökmotor inriktad på sociala medier. Som sökord användes 
”Telia”, ”Ving” samt ”Com Hem”. De sammanställda resultaten från innehållsanalyserna 
resovisas i löpande text. För att förenkla läsningen har vi inkluderat citat och bilder från 
analysperiodens gång (Esaiasson, 2009: 253f).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

4. BAKGRUND 
 
I bakgrunden presenteras information om deltagande företag och respondenter. Bakgrunden 
presenterar även information om de sociala medier som studeras i innehållsanalyserna. 

4.1 Presentation av deltagande företag 
Totalt ingick fyra företag i studien, vilka presenteras nedan. 

Com Hem  
Com Hem grundades 1973 under namnet Telia Informedia Television AB. Företaget bytte 
namn till Com Hem 2000.6 Com Hem tillhandahåller framförallt bredband, telefoni och TV-
abonnemang. Com Hem har 1,8 miljoner anslutna hushåll i Sverige.7  
 
TeliaSonera  
TeliaSonera bildades 2002 genom en fusion mellan Telia AB och finländska Oyj. TeliaSonera 
är en internationell koncern och ledande i Norden inom telekommunikation. Företaget 
erbjuder tjänster inom framförallt bredband och telekommunikation.8 

Trygg-Hansa 
Trygg-Hansa är en del av den internationella försäkringskoncernen RSA. TryggHansa är ett 
sakförsäkringsföretag och erbjuder både företagsförsäkringar och privatförsäkringar. 
Företaget har cirka 2000 medarbetare på ett 30-tal orter runt om i Sverige.9  

Ving  
Ving Sverige AB ingår i den internationella resekoncernen Thomas Cook Group. Ving är 
Sveriges ledande researrangör med resmål i ett 50-tal länder. Företaget har drygt 200 anställda 
och 600 000 resenärer årligen.10 

4.2 Presentation av respondenter 
Totalt intervjuades fem respondenter i studien och nedan följer en kort presentation av dem. 

Ola Eriksson 
Ola Eriksson är ansvarig för sociala medier hos Com Hem och tillhör företagets 
informationsavdelning. Eriksson arbetar cirka 50 procent med företagets närvaro i sociala 
medier. Resterande tid arbetar Eriksson med framtagning av budskapsplattformar och 

                                                 

6 Natiaonalencyclopedin http://www.ne.se/com-hem-ab Hämtad 10-12-12	  
7 Comhem.se  http://www.comhem.se/comhem/om-com-hem/foretagsinformation/foretagsinformation/-
/4914/5040/-/index.html Hämtad 10-12-12 	  
8 Nationalencyclopedin: http://www.ne.se/teliasonera-ab. Hämtad 10-12-12	  
9 Trygghansa.se http://www.trygghansa.se/om-trygghansa/om-foretaget/Pages/default.aspx Hämtad 10-12-12	  
10 Ving.se (http://www.ving.se/foretaget). Hämtad 10-12-11	  
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kommunikationsplattformar, produktlanseringar och pressfrågor samt är engagerad i 
driftproblem.11 

LG Wallmark 
LG Wallmark är Head of Community Communication hos TeliaSonera. Sedan 2010 är Wallmark 
ansvarig för TeliaSoneras närvaro i sociala medier med uppdrag att lead, assist and meassure 
koncernens olika varumärkens arbete i sociala medier. Wallmark har sedan tidigare lång erfarenhet 
av kommunikationsarbete hos Telia.12 

Anna Snell 
Anna Snell är kommunikatör på Trygg-Hansas avdelning för externkommunikation. Snell 
arbetar med all Trygg-Hansas externa kommunikation och är den inom organisationen som 
arbetar mest med företagets närvaro i sociala medier.13  

Annika von Schlieben 
Annika von Schlieben arbetar med sökmotormarknadsföring hos Ving och tillhör företagets 
marknadsavdelning. Von Schlieben startade Vings arbete i sociala medier och har varit 
ansvarig för området fram till slutet av 2010.14 

Hanna Kastås 
Hanna Kastås är webbkommunikatör på Ving och ansvarig för företagets arbete med sociala 
medier sedan november 2010. Kastås arbetar även med webbpublicering och copy.15  

4.3 Presentation av sociala medier 
I studien studeras följande sociala mediekanaler. 

Facebook 
Facebook grundades 2004 i USA och är en webbplats skapad för nätbaserad gemenskap och 
nätverksbyggande. Facebook utgörs i största mån av användarprofiler. Genom 
användarprofilen kan man dela med sig av kontaktuppgifter, CV, samt fotoalbum och videos 
av digital form. Alla profiler knyts samman till olika nätverk där kommunikationen främst 
sker genom textmeddelanden16 Som användare kan man välja vem man vill dela sin 
kommunikation med och kan antingen göra det öppet inom ett nätverk eller endast från 

                                                 

11	  Intervju	  med	  Ola	  Eriksson	  10-‐12-‐06	  
12 Intervju med Lars-Göran Wallmark 10-12-06	  
13 Intervju med Anna Snell 10-12-07	  
14 Intervju med Annika von Schlieben 10-12-07	  
15 Intervju med Hanna Kastås 10-12-07	  
16 Nationalencyclopedin: http://www.ne.se/kort/facebook Hämtad 11-01-13	  
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sändare till mottagare i en mer mejlliknande kontakt. Idag räknas Facebook till en av världens 
10 största webbplatser, räknat efter antalet användare.17  

Twitter 
Twitter grundades 2006 i USA. Twitter kan kallas webbdagbok och är en webbaserad tjänst 
inriktad på socialt nätverkande. Twitter utgörs av microbloggar där man som användare kan 
publicera textmeddelanden som benämns som tweets och består av max 140 tecken. Twitter 
är känt för att vara en snabb nyhetsförmedlare, vilket skapat en stor uppmärksamhet för 
sidan18. 2009 rankades Twitter som den 48:e mest välbesökta webbplatsen i världen, dock 
hålls användarantalet hemligt för omvärlden.19 

Bloggar 
Fenomenet blogg såg dagens ljus i mitten av 1990-talet, i slutet av 1990-talet började de så 
kallade nätdagböckerna öka i popularitet och dess utformning har allt mer förändrats. En 
blogg är en personlig och öppen webbbaserad dagbok eller logg. En typisk blogg består av 
regelbundna, skriftliga inlägg utifrån ett personligt perspektivs syn och tycke, ofta på 
dagsaktuella händelser. I bloggar kan man dela med sig av relaterade webbsidor och bloggar 
genom länkar. Bloggar skapar tillsammans ett nätverk som i ordamun kallas bloggosfären. 
Varje blogginlägg utgivs med datum och som läsare av bloggen har man möjlighet att 
publicera inlägg som skapar en vidare dialog utifrån blogginlägget. Idag är bloggen en 
integrerad del av sociala medier och majoriteten av dem drivs av privatpersoner. I en studie 
som gjorde 2008 av Universal McCann visade det sig att runt 190 miljoner människor världen 
över har startat en blogg.20  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17 Nationalencyclopedin http://www.ne.se/lang/facebook. Hämtad 11-01-13	  
18 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/kort/twitter Hämtad 11-01-13	  
19 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/lang/twitter Hämtad 11-01-13	  
20 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/blogg Hämtad 11-01-13	  



31 

5. REDOVISNING AV ANALYS OCH RESULTAT 
Resultatet av studien redovisas frågeställning för frågeställning för att ge läsaren en 
strukturerad överblick. Resultat från både samtalsintervjuer och innehållsanalys redovisas i 
flytande text där intressanta och representativa citat lyfts fram. Innehållsanalysen redovisas 
också med bilder. Direkt efter resultatet av varje frågeställning följer en analysdel.  
 
5.1 Hur beskriver de utvalda företagen sitt arbete med frågor, kritik och feedback 
genom dialog i sociala medier? 

5.1.1 Vara med där det händer 
Företagen i studien drog igång arbetet med sociala medier lite smått för tre till fyra år sedan. 
Hos flera av företagen var det en eldsjäl som fått upp ögonen för utvecklingen i sociala 
medier och insåg att det var ett tåg man inte hade råd att missa. Arbetet skedde då i ganska 
liten skala utan en bestämd strategi. I början av 2009 började företagen intressera sig allt mer 
för sociala medier. Aktiviteterna i sociala medier gick från att vara ett sidoprojekt till att 
organisationerna fattade formella beslut på ledningsnivå om att satsa på de nya kanalerna. 
 
Gemensamt för intervjupersonerna är att de alla anger betydelsen av att finnas där ens kunder 
finns som huvudsaklig anledning till att företaget de representerar är aktivt i sociala medier. 
En annan flitigt återkommande åsikt är att om man som företag inte finns i sociala medier 
missar man vad som sägs om en där. Anna Snell, kommunikatör på Trygg-Hansa, berättar: 
"Det är viktigt att finnas där kunden och allmänheten är och svara på frågor. Hittills har folk 
använt telefon och då fanns vi på telefon. Nu är folk i sociala medier och då måste vi också 
finnas i sociala medier." 

Flera av intervjupersonerna tar upp att för att företaget ska kunna påverka vad det pratas i 
sociala medier är det en självklarhet att delta.  

"Vare sig vi deltar i sociala medier eller inte så kommer kommer kunderna att prata om oss. 
Antingen så skiter vi i det eller så försöker vi att vara en del i och påverka dialogen."  
                                                              (Ola Eriksson, ansvarig för sociala medier, Com Hem) 
 
Innan TeliaSoneras varumärken fanns i sociala medier var det vanligt att andra utgav sig för 
att representera deras olika varumärken. LG Wallmark ansvarig för TeliaSonera-koncernens 
arbete med sociala medier och med lång erfarenhet av PR-arbete på Telia såg det som ett 
allvarligt problem vilket ytterligare motiverade en företagsnärvaro i sociala medier.  
 
"Det är disaster för varumärket att man själv inte står bakom en sida som har ens namn." 
                                                         (LG Wallmark, ansvarig för sociala medier, TeliaSonera) 
 
Under samtalen med intervjupersonerna kommer ofta benämningen kundservice upp. Då 
arbetet med dialog i sociala medier beskrivs som en form av kundservice. Företagens 
målsättning med att delta i dialogen i sociala medier är att ge service till kunden där han eller 
hon befinner sig. Ett exempel är Ola Eriksson på Com Hem som säger: "Kunden vill ha hjälp 
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och skiter ärligt talat i vilken kanal han eller hon använder, om det är telefon eller sociala 
medier." 

Representanterna för Ving belyser vikten av företagsnärvaro i sociala medier från ytterligare 
en synvinkel. Anledningen till att de drog igång sin Facebooksida var sökordsoptimering. Då 
allt fler människor deltog i sociala medier såg de ett värde i att själva delta för att kunna 
hamna högre upp på sökmotorernas resultatlistor.   

5.1.2. Med vilka och vart går snacket 
Genomgående för alla företag i studien är att de inte vänder sig till någon specifik del av sin 
målgrupp i sociala medier.  Det bör dock tilläggas att man har koll på vilka som är företagets 
generella målgrupp. Intervjupersonerna menar istället att de vill prata med så många som 
möjligt. De är villiga att prata med alla som vill prata med dem. En annan återkommande 
åsikt är att det som företag inte går att välja vem man pratar med i sociala medier. Det är 
allmänheten som har makten att besluta vilka de vill prata med i dessa nya kanaler och det får 
företagen helt enkelt acceptera. 
 
"Vi kan inte bestämma över målgruppen då vi inte kan styra vilka som pratar med oss utan vi 
har inställningen att vi ska bemöta allt mer eller mindre." 
                     (Ola Eriksson, ansvarig för sociala medier, Com Hem) 
 
" I sociala medier går det inte att säga, du är inte min målgrupp så jag svarar inte på din 
fråga,"     
                                                                                 (Anna Snell, kommunikatör, Trygg-Hansa) 

När vi pratar vidare kan dock ett visst målgruppstänk urskönjas. Ett exempel är Eriksson på 
Com Hem som säger att då det är flest yngre som använder sociala medier. Vilket gör att 
företaget måste ha en förståelse för att det framförallt är dem man kommunicerar med. Det 
passar Com Hem bra eftersom majoriteten av företagets kunder bor i lägenhetshus, vilket ofta 
är yngre människor. Kastås och von Schlieben på Ving menar att eftersom de vänder sig till 
alla inom sociala medier försöker de också erbjuda något för alla. För att kunna göra det kan 
det kan de inte ta för givet att alla människor är intresserade av samma saker. De försöker 
därför jobba med segmenterade budskap utefter vad de märker att olika grupper av människor 
är intresserade av 

" En del kanske är intresserade av rabatter eller nya resmål. Medan en del är ute efter att få 
reseinspiration och vill se bilder från resmål. För att kunna tillgodose alla försöker vi att 
blanda både budskap och kanaler." 
                        (Hanna Kastås, ansvarig för sociala medier, Ving) 

En av de större skillnaderna mellan företagen i studien är hur de resonerar runt kanalval. De 
är alla överens om att det är viktigt att tänka efter när man som företag ska välja social 
mediekanal.  Innan man väljer var man ska delta bör man veta vad man vill med sin aktivitet 
och vad ens kunder förväntar sig. LG Wallmark koncernansvarig för sociala medier på 
TeliaSonera betonar att sociala medier inte är givande för alla deras varumärken beroende på 
vilken tjänst de erbjuder. 



33 

"Jag kan inte se att en Facebooksida kan vara så givande för vår kredittjänst Sergel." 
                             (LG Wallmark, ansvarig för sociala medier, TeliaSonera) 

Com Hem som erbjuder bredbandslösningar har satsat mycket på Twitter men har hittills valt 
att inte delta på Facebook. Trots att Facebook är ett av de största sociala forumen i Sverige. 
Ola Eriksson på Com Hem menar att bruset på Facebook är för stort för att de med sin ganska 
tråkiga produkt ska kunna sticka ut. På Facebook vill människor pratat om sådant som de 
tycker är roligt och som skapar positiva känslor. Eriksson säger: "Om man ska vara ärlig så 
är det ingen som verkligen älskar sin bredbandsleverantör. Det ska funka men folk tycker inte 
att det är en så himla sexig produkt så varför skulle folk trycka på en fans-knapp och gilla oss 
egentligen." 

Representanterna för både Com Hem och Trygg-Hansa har upplevt att det är lättast att skapa 
en dialog i Twitter då det är det är byggt för dialog och det är enkelt för kunder att ställa 
frågor. Eriksson på Com Hem säger: "Det är en bra kanal för kundservice helt enkelt."  För 
Ving har det varit svårare att föra en dialog på Twitter. Hanna Kastås Ving anser att utrymmet 
på Twitter är ett problem. Att besvara en fråga kräver ofta mer än 140 tecken vilket man har 
att tillgå på Twitter. 

Ving som säljer resor anser tvärt mot Com Hem att Twitter är svårt och Facebook enkelt när 
det gäller att få igång en dialog. Wallmark ansvarig för sociala medier hos TeliaSonera menar 
att Facebooks styrka är dess storlek och säger: "Om 4,1 miljoner svenskar finns hos Facebook 
då är man inte bara lite omsart om man inte är där själv och kan påverka vad som sägs." 

Trygg-Hansa, Com Hem och Telia är alla aktiva på olika konsumentforum och 
intervjupersonerna beskriver dessa som betydelsefulla. Anna Snell på Trygg-Hansa nämner 
Fairshopping.se som viktigt. Det var också den första sociala mediekanalen som Trygg-Hansa 
deltog i. Ola Eriksson berättar att Com Hem deltar aktivt på forumen Minhembio.com och 
SweClockers.com där deltagarna diskuterar datorer och bredband. Eriksson menar att dessa 
forum är viktiga då det ger Com Hem möjlighet att integrera med vad han kallar 
"earlyadopters". Det är en liten grupp som har ett närmast nördigt intresse för teknik och TV. 
De är enormt teknikkunniga och det är dessa personer som vänner och bekanta frågar när de 
ska köpa ny tv eller tv-abonnemang. Ola Eriksson säger: "Därför är de superviktiga och 
sprider ringar på vattnet." Även LG Wallmark ser fördelar för TeliaSoneras varumärke Telia 
Sverige med att delta i konsumentforum och säger: "Det är ju där det pratas om tjänsterna. 
Finns du där är du rakt inne i målgruppen." 

Representanterna för Ving, Com Hem och TeliaSonera ser bloggar som en viktig kanal för 
dialog med kunder. De använder alla sökmotorer för att finna personer som på sina bloggar 
skriver om företaget, både i glada och kritiska ordalag. Eriksson som är ansvarig för sociala 
medier på Com Hem samt Kastås och von Schlieben som båda arbetar med sociala medier på 
Ving upplever alla att bloggare som skrivit om deras företag ofta blir positivt överraskade av 
att företaget hör av sig. Det visar att man som företag bryr sig. Eriksson menar att de som 
bloggar inte förväntar sig att Com Hem skall läsa det de skriver. Därför blir de så gott som 
alltid väldigt positivt överraskade när Com Hem hör av oss till dem via deras bloggar och 
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beskriver bloggarnas reaktion när Com Hem hör av sig enligt följande: "Är det någon som har 
läst det här, fasiken vad roligt!" 

Trygg-Hansa skiljer sig från mängden då de sällan kontaktar bloggare antingen i 
kommentarsfältet eller via mejl. Anna Snell som jobbar med externkommunikation på Trygg- 
Hansa menar att det är svårt att skapa en bra dialog i bloggar. Snell ser bloggar som något 
privat där man som privatperson oftast skriver bara för sig själv och sina vänner. Det känns då 
inte rätt att Trygg-Hansa som företag försöker påverka innehållet. Snell menar också: ”Hade 
de velat ge oss kritik tror jag att de valt en annan kanal än den egna bloggen.”  

Snell ser det heller inte som att det finns något stort behov för Trygg-Hansa att försöka 
påverka dialogen i bloggar: Oftast märker man att det är en diskussion som folk klarar själva, 
som vi som företag inte behöver blanda oss i. Snell betonar dock att det är viktigt att Trygg-
Hansa som företag håller koll på vad som skrivs. 

5.1.3 Dialog kommer inte som ett brev på posten 
Samtliga företags närvaro i sociala medier har enligt intervjupersonerna enbart blivit positivt 
bemött. Men de menar att det inte är något som kommer av sig självt. Flera av 
intervjupersonerna talar återkommande om betydelsen av att man som företag måste erbjuda 
någonting till sina kunder i sociala medier för att de ska vara intresserade av att integrera med 
företaget, vilket är avgörande för att en dialog ska uppstå. LG Wallmark på TeliaSonera 
menar att man måste vara beredd att ge och att fråga vad kunden vill ha. Annars finns det en 
risk att företagssidan blir en del av Facebooks kyrkogård. 
 
" Det är inte bara för att vara snäll som jag som kund ”like:ar” ett varumärke på Facebook. 
Jag vill ha någonting tillbaka också om jag som kund ska like:a ett varumärke" 
                 (LG Wallmark, ansvarig för sociala medier TeliaSonera) 
 
Ola Eriksson på Com Hem är inne på samma spår och anser att det kräver att företaget är 
lyhört för vad som efterfrågas: Det är inte vi som företag som äger kommunikationen längre. 
Kunden gör det och sätter villkoren.  
 
En återkommande åsikt hos intervjupersonerna att man måste vara flexibel i sitt arbete med 
sociala medier då det är ett mycket föränderligt medie. Vilket kan vara lite knepigt för ett stort 
företag där alla insatser är utförligt planerade och strukturerade. Ola Eriksson på Com Hem 
menar att detta hänger samman med att Com Hem som företag ska finnas i samma kanaler 
som kunderna finns och att det kan ändras mycket fort.  
 
”Den stora grejen med sociala medier och nätet är att det går så fruktansvärt fort. Det 
fungerar inte att sitta och ha tremånadersprojektmöten, vi måste vara snabbfotade.” 
                                                                    (Ola Eriksson, ansvarig sociala medier, Com Hem) 

Företagen omvärldsbevakar vad som sägs om dem i alla sociala medier som de 
överhuvudtaget känner till. Det råder en enighet hos intervjupersonerna om att man först 
måste veta vad som sägs i sociala medier, sen kan man handla ut efter det. Wallmark 



35 

koncernansvarig för sociala medier hos TeliaSonera tar upp betydelsen av att all aktivitet i 
sociala medier börjar med att man som företag lyssnar och säger att man bör ha koll på: "Vad 
sägs det för någonting? Vilket område pratas det om?" För alla företagen är olika 
sökfunktioner som samlar in vad som sägs om dem i sociala medier och uppmärksammar 
företagen enormt viktigt. Exempel på sökfunktioner som används flitigt är Infopaq och 
Google alerts.  
 
”Google alerts är fan mitt bästa arbetsverktyg, det är ju hur bra som helst”. 
      (Ola Eriksson, ansvarig sociala medier, Com Hem) 

För att sedan skapa interaktion och engagemang hos kunderna försöker företagen fånga deras 
intresse genom att anordna olika aktiviteter i sociala medier. De arrangerar tävlingar, driver 
kampanjer och delar med sig av tips inom sina ämnesområden för att tillfredställa kunderna. 
En vanlig aktivitet för att få allmänheten engagerad är olika omröstningar där de får vara med 
och rösta. Ving särskiljer sig något när det gäller att skapa engagemang hos kunderna då de 
ser sociala medier som en viktig kanal för att skapa reseinspiration. För att inspirera till 
resande delar Ving med sig av bilder från resmål och reseupplevelser i de olika plattformarna. 
Enligt Kastås och von Schlieben leder det till att diskussioner kommer igång mellan kunderna 
i kommentarsfältet på Vings facebooksida som de inte själva behöver lägga sig i. 

Samtliga företag arbetar också aktivt för att hålla närvaron levande genom att kontinuerligt 
posta inlägg i de kanaler där de har en egen profil. För att kontinuerligt vara aktiva i dialogen 
har de flesta företagen hjälp av specialutbildade grupper på kundtjänst som besvarar frågor 
och i vissa fall även kritik. Ola Eriksson på Com Hem betonar att man bör välja 
kundtjänstmedarbetare med omsorg för att det ska bli en trevlig ton. De ska vara bra på att 
skriva och ha jobbat länge så att de verkligen kan produkterna. Hos Trygg-Hansa har det 
hittills räckt att kommunikationsavdelningen skött sociala medier själva. Men även de 
kommer i början av 2011 att dra igång ett samarbete med kundtjänst. Vilket kommer att 
inledas med en utbildning för kundtjänstmedarbetarna 

5.1.4 Strategier för arbetet med frågor, kritik och feedback 
På frågan när företagen väljer att kommentera det som andra skriver om dem i sociala medier 
svarar intervjupersonerna liknande. Företagen svarar alltid på specifika frågor ställda till dem 
både på den egna twitter- och facebooksidan. De svarar också på frågor ställda rakt ut i luften, 
vilka de söker reda på via de olika sökfunktionerna. På så sätt försöker företagen att snappa 
upp det mesta som sägs om dem, även om det inte är direkta frågor, och besvara de kunder 
som är missnöjda med något. 

När det gäller att besvara positiva uttalanden går dock åsikterna isär hos intervjupersonerna. 
Några menar att det finns ett värde i att inte bara bemöta negativ kritik utan att även lyfta upp 
och bekräfta det positiva. Då de flesta som pratar om företaget i sociala medier gör det i glada 
ordalag. Både Anna Snell på Trygg-Hansa och Hanna Kastås på Ving nämner detta sätt att  
småprata när det inte är direkt nödvändigt som ett sätt att stärka relationen med kunderna. 
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"När någon säger, vad glad jag blev idag fick jag pengar från Trygg-Hansa. Då kan vi svara 
vad kul att du blev nöjd så att kunden känner sig bekräftad"   
                   (Anna Snell, kommunikatör, Trygg-Hansa) 
 
"Det är inte alltid det kommer en fråga men de allra flesta tycker att det är trevligt när vi 
ändå svarar tack eller vad kul" 
     (Hanna Kastås, ansvarig för sociala medier, Ving) 
 
Com Hem å andra sidan är mer försiktiga att kommentera när någon skrivit något positivt. Ola 
Eriksson ansvarig för sociala medier på Com Hem berättar: "Är det positiva saker som skrivs 
så ska vi försöka hålla oss undan. Det blir bara fel om vi lägger oss i då. Istället vill vi att de 
positiva inlägg ska leva utan vår inblandning." 

Vi gick vidare i diskussionen och talade om hur man ska agera när det sägs negativa 
påstående om företaget. Vi ställde frågan när det är lämpligt eller inte att som företag ge sig in 
i en dialog med kunder som på något sätt är missnöjda. Ett återkommande svar var då att även 
om man försöker svara på det mesta måste det vara någorlunda konkret kritik för att det ska 
gå att besvara. Det kommer alltid att finns en grupp av människor som inte verkar vilja bli 
hjälpta. Ola Eriksson på Com Hem säger: Det finns alltid de som valt en hat approach och 
som vi har försökt att hjälpa men som faktiskt inte vill ha hjälp 

Representanterna för Ving och TeliaSonera är inne på samma spår som Com Hem. De svarar 
på det mesta men de få fall som det inte gör det är när de märker att det inte är någon som 
faktiskt undrar någonting utan bara vill förstöra och är osaklig och aggressiv. Annika von 
Schlieben på Ving: "I en sådan situation har vi ingenting att vinna på att svara för de kommer 
aldrig att ge sig". LG Wallmark på TeliaSonera håller med och säger: ”Skriver de bara jävla 
felia då gör vi ingenting, men skriver de däremot jävla felia, mitt mobila bredband har lagt av 
idag igen då kan vi gå in och hjälpa till”.  

I företagens strategi för arbetet med sociala medier ingår riktlinjer för hur man bör och inte 
bör bete sig som representant för företaget i sociala medier. En del kallar detta för en social 
media policy och det ses som ett viktigt verktyg för medarbetarna. Att använda sig av sunt 
förnuft beskriver flera av intervjupersonerna som grundsten i policyn. LG Walllmark på 
TeliaSonera poängterar att man som representant för ett företag måste ha möjlighet att känna 
av tonläget i dialogen och besvara på ett lämpligt sätt och säger: ”Om en bloggare skriver ett 
ironiskt inlägg kan vi inte gå in och svara superseriöst”. Anna Snell på Trygg-Hansa håller 
med om att det är en viktig del av riktlinjerna att kunna bedöma hur olika åsikter ska bemötas. 
Hon poängterar också att man ska kunna avgöra vem inom organisationen som är mest 
lämplig att svara på en fråga för att kunna ge ett så korrekt svar som möjligt. Samt att det inte 
går att behandla personliga kundärenden i sociala medier. "Då får man försöka svara 
generellt så det gäller till alla,” säger Snell.  

Com Hems riktlinjer säger att medarbetarna ska ha en trevlig ton, vara öppna i sin 
kommunikation och alltid vara tydliga med att de reprepresenterar Com Hem samt ange sitt 
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namn. TeliaSonera har en liknande policy, medarbetare ska ha en öppen ton, visa respekt samt 
försöka ge ett mervärde. Vilket innebär att man gärna får lämna en länk till intressesant 
information för att kunna erbjuda mer än ett svar. Enligt Ola Eriksson på Com Hem är det 
viktigt att riktlinjerna inte är huggna i sten utan att man är flexibel att anpassa sig till 
förändringar. Snabbhet är en annan återkommande riktlinje hos företagen. Då sociala medier 
är ett snabbt medie kan man inte vänta flera dagar på att lämna ett svar.   
”Det är sagt att vi ska svara inom två timmar om det inte kommer en fråga sent på kvällen, då 
svarar vi morgonen efter.” 
       (Annika Von Schlieben, marknadsansvarig, Ving) 
 
Flera av företagen skriver ut mellan vilka tider de besvarar, frågor, kritik och feedback på sin 
facebooksida eller twitterprofil för att kunderna ska kunna veta då de finns tillgängliga och 
kan ge svar. Det är även en del av riktlinjerna att svar ska ges inom en viss tid. 

5.1.5 Vems är ansvaret internt, allas eller ingens? 
Ansvaret för sociala medier ligger inte hos något av företagen hos en enskild avdelning inom 
organisationen. I de flesta fall är det ett samarbete mellan marknadsavdelning, 
kommunikationsavdelningen samt kundtjänst. Hos Trygg-Hansa är det kundtjänst- och 
kommunikationsavdelningarna som arbetar med sociala medier. TeliaSonera är det enda 
företaget som har en ansvarig för sociala medier på koncernnivå vars uppgift är att "lead, 
assist and measure" koncernens olika varumärkens arbete i sociala medier. Ola Eriksson på 
Com Hem betonar att man inte får se arbetet med sociala medier som en isolerad liten del 
åtskild från resten av företaget. Eriksson anser också: ”Bra kundservice är den bästa 
marknadsföring du kan göra”. 

Arbetsfördelningen ser hos de flesta företagen i studien ser ut så att ansvariga för sociala 
medier, som antingen tillhör kommunikations- eller marknadsavdelningen planerar och 
utvärderar aktiviteterna i sociala medier. Medans det dagliga arbetet med att svara på frågor 
eller kritik i de olika kanalerna utförs av en speciell grupp inom kundtjänst som fått utbildning 
i hur man bör bete sig i sociala medier. Wallmark menar att det är en självklarhet att ta hjälp 
av kundtjänstavdelningen då de är experter på att svara på frågor och ta emot kritik. 
 
"90 % av det som kommer in är basala frågor. Som till exempel att kunder har problem med 
sitt bredband eller inte kan fylla på sitt kontantkort. Det är ingen som kan det bättre än 
kundtjänst."  
                                    (LG Wallmark, ansvarig för sociala medier, TeliaSonera) 

Även på Ving är aktiviteten i sociala medier ett nära samarbete med kundtjänstavdelningen. 
Annika von Schlieben som startade Vings arbete i sociala säger att de med sin stora kunskap 
är en oerhörd resurs. När frågor kommer upp i sociala medier sitter kundtjänst ofta redan inne 
på information som kan användas som svar. Det är även viktigt att integrera aktiviteterna med 
kundtjänst då den lilla kritik som kommer upp ofta är kundtjänstärenden som redan är i 
rullning. En återkommande åsikt är att det krävs organiserad samordning mellan de 
inblandade parterna för att arbetet i sociala medier ska bli framgångsrikt. För att kunna 
planera arbetet i sociala medier och samordna de inblandade avdelningarna har Ving ett 
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intranätmöte. I mötet rapporterar de olika avdelningarna vad som är på gång samt vad de 
arbetar med för tillfället. 

5.1.6 Utvärdering - inte alltid det lättaste 
Samtliga företag arbetar fortlöpande med utvärdering av sitt arbete i sociala medier. Com 
Hem tar fram statistik på hur mycket som skrivits om Com hem samt vad som skrivs.  Ola 
Eriksson ansvarig för sociala medier på Com Hem skriver varje måndagsförmiddag en 
avrapportering om hur läget ser ut för Com Hem i sociala medier samt vilka trender de ser, 
vilket avrapporteras till företagsledningen. TeliaSonera mäter hur deras olika varumärken 
påverkats av kontakterna och arbetet i sociala medier. Trygg-Hansa tar fram statistik på hur 
omtalade de är jämfört med sina konkurrenter. Även Ving tittar på statistik och följer upp hur 
mycket trafik som kommer av aktiviteterna i sociala medier. För Ving är också antalet sålda 
resor ett betyg på kommunikationen.  

”I slutändan följer vi också upp hur mycket som faktiskt säljs i resväg, att sälja resor är ju det 
vi pysslar med här”. 
                                       (Hanna Kastås, ansvarig för sociala medier, Ving) 

Det är knivigare för företagen att mäta hur nöjda kunderna faktiskt är med deras aktivitet i 
sociala medier. Under intervjun är det svårt för intervjupersonerna att ge konkrete exempel på 
hur detta kan göras. LG Wallmark på Telia säger att det är en svår uppgift eftersom att det 
måste göras manuellt då det saknas bra verktyg. Com Hem tittar på hur många som skriver i 
sociala medier att de är nöjda med företagets kundservice. De har märkt att det avspeglas i hur 
många som skriver om Com Hem när de genomför en aktivitet.  
 
5.2 Analys av hur de utvalda företagen beskriver sitt arbete med frågor, kritik och 
feedback genom dialog i sociala medier? 
 
5.2.1 Prata inte om oss - prata med oss istället 
Den största delen av företagens arbete i sociala medier utgörs omvärldsbevakning av hur 
snacket går. Intervjupersonerna pratar genomgående om att betydelsen av företagsnärvaro i 
sociala medier grundar sig i att kunderna finns där. De menar att det finns en stor risk i att 
missa vad som händer i kanalerna då en allt större del av människors kommunikation sker där 
idag. Det är en inställning som stämmer väl överens med systemteorin. Att företagen inser 
vikten av sociala medier kan tolkas som att de är beredda att rätta sig efter omvärldens 
ständiga förändring och krav. De anpassar sig efter sina kunder. Tycker kunderna att sociala 
medier är viktigt så tycker företagen det.  

Lehtonen (2008) menar att det är en ny utmaning för organisationer att de uppmärksammas på 
ett sätt som skadar anseendet på internet som de måste vara beredda att anpassa sig till. Det 
styrks av intervjupersonerna som också menar att deltagande är den enda möjligheten att 
kunna påverka innehållet i de nya mediekanalerna. Företagen delar inställningen att vare sig 
de deltar eller inte så kommer kunderna att prata om dem. Resonemanget kan kopplas till 
L’Etang (2008) som påminner om att ett anseende är en ständigt pågående process. Som 
företag är det därför viktigt att vara ständigt ajour med hur man uppfattas för att inte tappa 
greppet om sitt anseende. Utifrån det kan slutsatsen dras att om företagen inte närvarar och 
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även påverkar innehållet finns det en risk att de tappar greppet om sitt anseende. De skulle 
helt enkelt hamna lite på efterkälken.  

Samband kan tydas mellan hur företagen berättar om sitt i arbete sociala medier och teori om 
kriskommunikation och ryktesspridning. Arbetet med frågor, kritik och feedback ses överlag 
som ett verktyg för att förhindra att ogynnsamma rykten sprids då företagen använder 
kanalerna för att bemöta påståenden och rena sakfel vilket stämmer väl överens med teori om 
hur ryktesspridning bör bemötas. Om företagen inte skulle svara skulle det troligtvis leda till 
att en stor mängd rykten om dem florerade i sociala medier. Enligt DiFonzo och Bordia 
(2002) späs rykten på av osäkerhet runt vilka omständigheter som egentligen råder. Man bör 
även ha i åtanke att i all kommunikation sprids snabbare i sociala medier än någonsin förr, det 
gäller även rykten. Företagen beskriver vidare sitt arbete som en form av kundservice. 
Ambitionen är att hjälpa kunder som har problem i de kanaler som kunden föredrar att 
kommunicera i. Det ligger i linje med teori om kriskommunikation, vilken bör vara snabb och 
öppen. Att företagen närvarar i sociala medier gör att de snabbt kan lösa problem och 
konflikter vilket därmed kan motverka att de hamnar i en större kris. Utifrån resultatet kan 
man se att ryktesspridning och konflikter ligger nära varandra i sociala medier.  

Representanterna för företagen beskriver arbetet i sociala medier som en form av 
relationsbyggande med kunderna. I sociala medier kan de umgås under mer otvungna former 
och kommunicera mer direkt än någonsin förut med varandra. Det stärker enligt företagen 
deras relation. Det kan kopplas till teorin som säger att konflikter mellan en organisation och 
dess intressenter kräver omedelbar uppmärksamhet för att relationen dem emellan inte ska 
skadas. Att sociala medier tillhandahåller möjligheter till direktkommunikation där 
meningsskiljaktigheter kan vädras och lösas direkt kan bidra att relationer växer sig starka 
där.  

Genomgående visar företagen på en förståelse för vad sociala medier faktiskt är när de talar 
om möjligheter. Syftet med sociala medier definieras av Nationalencyklopedin (2010) som att 
det möjliggör kommunikation mellan fler än två parter samtidigt. Flera företag anser att 
arbetet med frågor kritik och feedback underlättas i sociala medier eftersom att det är en kanal 
där man lätt når många på en och samma gång. Det grundar sig framförallt i att det som sägs i 
sociala medier bevaras på ett annat sätt än i ett samtal och finns för allmän beskådan. När ett 
företag svarar på exempelvis en fråga är det fler än frågeställaren som tar del av svaret. 
Arbetssättet bör förhindra att osäkerhet uppstår som förvärrar situationen. Enligt Larsson 
(2008) är ofta bristande information och missförstånd orsaken till att konflikter uppstår. 
Intervjupersonerna belyser också möjligheter med sociala medier ur skilda perspektiv. Det 
kan tyda på att sociala medier blir vad man gör det till. Sociala medier är varken en garanti för 
framgång eller har en given mall utan måste anpassas individuellt efter egna förutsättningar. 
Det kan kopplas till betydelsen av att göra en situationsanalys. Utan den är det svårt att hitta 
vägen till ett framgångsrikt resultat i arbetet 
 
Intervjupersonerna menar att sociala medier inneburit mer tvåvägskommunikation mellan 
dem och kunderna. De anser att det har minskat avståndet mellan företagen och omvärlden. 
Utifrån teorin kan svaren tolkas som en förutsättning för att deras arbete ska bli 
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framgångsrikt. Företagen har förstått vad som är värdefullt och revolutionerande med sociala 
medier. Vilket enligt Solis (2010) krävs för deras deltagande ska vara givande för både 
företaget och dess intressenter. Intervjupersonerna är överens om att interaktion i sociala 
medier inte kommer som ett brev på posten bara för att företaget registrerar en profil. De 
anser att de som företag måste erbjuda något som kunderna vill ha för att de ska vilja 
intressera sig för företaget och föra en konversation med dem. Wallmark på TeliaSonera 
uttrycker det som att en kund inte trycker på gilla-knappen på Facebook för att vara snäll mot 
ett företag. Om företaget saknande det här resonemanget skulle det troligtvis vara mycket 
svårt för dem att skapa en interaktion med kunder i sociala medier. Om kunderna inte vinner 
något på att integrera kommer de ej att vara intresserade. Intervjupersonernas insikter tyder 
därmed på att företagens arbete i sociala medier stärker deras relationer med omvärlden. 

5.2.2 Inte bara guld och gröna skogar 
Företagen inser att arbetet med frågor, kritik och feedback i sociala medier inte bara är guld 
och gröna skogar. Intervjupersonerna talar om att närvaron i sociala medier även ställer krav 
på ett företag. Återkommande är att snabbheten och den ständiga aktiviteten i sociala medier 
ställer stora krav på ett företag som vill vara delaktigt. Som exempel kan nämnas Wallmark 
på TeliaSonera som säger att det kräver stora personalresurser att hålla en företagsnärvor 
levande då privatpersoner som tar kontakt förväntar sig att företaget ska svara snabbt. 
Snabbhet är viktigt vid en kris menar Falkheimer och Hedie (2007). Om företagen inte svarar 
snabbt skulle det kunna innebära att rykten uppstår och sprids. Den risken är framförallt stor 
på internet där det är lätt att den kund som inte snabbt får det svar han efterfrågar vänder sig 
till en annan ofta felaktig källa. Återkommande under intervjuerna är också åsikten det är 
viktigt att vara flexibel då sociala medier är ett ständigt föränderligt fenomen. Eriksson säger: 
"Eftersom att det är kunden som sätter villkoren måste Com Hem vara enormt lyhörda och 
snabbfotade". Företagen menar också att det inte får vara hugget i sten i vilka kanaler man 
närvarar eftersom det är ständigt föränderligt var kunderna befinner sig. Förhållningssättet 
ligger i linje med teorin som säger att framgångsrika organisationer är de som fungerar som 
öppna system och anpassar sig till sin omvärld. Resultatet av intervjuerna kan dock tolkas 
som att det inte är helt lätt att leva upp till omvärldens alla förväntningar. Under samtalen 
beskrev intervjupersonerna även krav som kan ses som konkurrerande med snabbet och 
flexibilitet. Kravet på snabbhet kan ses som rivaliserande med att den information man ger 
måste vara korrekt. Företagen menar det är viktigt att det man säger i sociala medier inte får 
bli fel eftersom att det får stor spridning. Ofta tar det viss tid att internt ta fram den 
information som efterfrågas. Den andra komplexiteten som kan bli en svår nöt för företagen 
att knäcka är flexibiliteten. Företagen själva beskriver det till viss del som svårt att vara så 
snabb och flexibel som utvecklingen i sociala medier kräver. Eftersom att inom en stor 
företagsorganisation är all verksamhet enligt tradition strukturerad och planerad.  

5.2.3 Förnuft och känsla 
När vi under intervjuerna frågade om företagen riktar sig till någon specifik målgrupp i sitt 
arbete med frågor kritik och feedback i sociala medier framkom det att de saknade en uttalad 
målgrupp. Intervjupersonerna menar istället att de vill prata med så många som möjligt och 
att de gärna vill prata med alla som vill prata med dem. Det är en inställning som går emot 
teorin om planering av kommunikation. Då det anses vara en mycket viktig del i 
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planeringsfasen att organisationen bestämmer vem man vill prata med för att veta vad man 
ska säga. Företagen riskerar därmed att inte nå fram med budskapet i de sociala mediekanaler 
som de närvarar i.  

Då intervjupersonerna vidare menar att avsaknaden av målgrupp beror på att det inte går att 
styra vem som pratar med företaget i de sociala mediekanalerna ligger det närmare nyare teori 
som berör sociala medier. Kotler med flera (2008) menar att de nya mediekanalerna har 
inneburit ett ändrat maktförhållande mellan organisation och intressenter. Det kan därmed 
tolkas som att företagens avsaknad av uttalade målgrupper inte är slarv utan snarare ett 
resultat av det maktskifte som sociala medier skapat. Företagens avsaknad av uttalade 
målgrupper är därmed ett tecken på att privatpersoner tack vare sociala medier har mer att 
säga till om när det gäller om vad och när de vill prata med företag. En utveckling som leder 
till att budskapsstrategier och därmed målgruppstänket förlorar i betydelse. Det skulle i så fall 
ligga i linje med Gregorys (2009) åsikter om att ett för stort fokus på budskap signalerar 
envägskommunikation. Istället bör dialog vara i fokus om tvåvägskommunikation ska uppnås. 
Enligt teorin kännetecknas sociala medier av tvåvägskommunikation.  

Återkommande under samtalsintervjuerna kan ett mönster skönjas som kan kopplas till vad 
ses som grunden för all kommunikation i teorin. Kommunikationsaktiviteter ska alltid grunda 
sig i en lägesanalys och inte vara ett resultat av spontana infall. En av de större skillnaderna 
som blottlades under intervjuerna med företagen var intervjupersonernas åsikter om kanalval. 
Intervjupersonerna är överens om att man bör basera sitt kanalval på vad man vill med sin 
aktivitet och ha en känsla för vad ens kunder förväntar sig. Det tyder på att de gjort en 
noggrann nulägesanalys, vilket är avgörande för att nå framgång enligt teorin. Resonemanget 
runt kanalvalet kan tolkas som att det framförallt baseras på vilken produkt företaget erbjuder. 
Ving har satsat på Facebook eftersom att de anser att kanalen erbjuder bra förutsättningar för 
att dela bilder. Då samtalen främst handlar om inspiration inför att en resa ska bokas är bilder 
viktigt. Com Hem kan ses som en motsats till Ving när det gäller både kanalval och produkt. 
Eriksson på Com Hem tror inte att folk så gärna vill prata med sin bredbandsleverantör på 
Facebook, där folk snarare befinner sig för nöjes skull. Kommunikationen runt företaget i 
sociala medier handlar framförallt om frågor och kritik gällande bredband som inte funkar 
som det ska. Eriksson ser därför Twitter som en idealisk kanal för företaget. Ving å andra 
sidan tycker det är väldigt svårt för dem att skapa en dialog i Twitter. Kanalvalets koppling 
till företagens produkter och grundförutsättningar blir därmed också intressant utifrån ett 
image- och profilperspektiv. Att företagen i arbetet med sociala medier har en känsla, för både 
av att vad som förväntas av dem och vilket behov som finns bland dem som konsumerar deras 
produkter skulle kunna betyda att deras image stärks. Enligt Larsson (2008) bygger en stark 
image på en överensstämmelse mellan profil, image och identitet.  

Även företagens resonemang runt att det inte alltid är lämpligt att ge sig in i diskussioner 
tyder på att arbetet är förankrat i en analys och kartläggning vid varje enskild situation. Hur 
man väljer att agera är inte statiskt och ständigt identiskt. En intressant åsikt är Trygg-Hansa 
som åtskiljer sig i resonemanget runt kanaler då de sällan kontaktar bloggare som skrivit om 
företaget. De andra företagen i studien har gemensamt att de alla skriver i kommentarsfältet 
eller kontaktar bloggaren per mejl i de lägen som de finner det lämpligt. Snell på Trygg-
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Hansa menar att det är svårt att skapa en bra dialog i bloggar då det är en privat kanal där man 
skriver om personliga angelägenheter för sig själv och sina vänner. Åsikten får stöd i teorin 
som menar att det är viktigt som företag att göra åtskillnad mellan rykten och skvaller som 
berör privata angelägenheter. Å andra sidan kan man inte utifrån teorin dra en slutsats att de 
företag som valt att agera aktivt i bloggosfären förvärrar situationen. Coombs (2009) anser att 
det vid en kris är viktigt att bemöta kritik och att göra det med flexibilitet utifrån den specifika 
situationen som råder. Det kan därför också tolkas som att de tar tillvara på en möjlighet att 
lösa en konflikt som Trygg-Hansa missar. Trygg-Hansa säger medvetet nej till ens överväga 
om ett bemötande passar när en situation uppstår i bloggosfären. Hade en korrekt bedömning 
och företaget besvarat därefter hade det kunnat leda till en nöjdare kund. Även Com Hems 
medvetna val att inte närvara i dialogen på Facebook kan ses som en missad möjlighet till 
interaktion med kunder. Att huvudsakligen arbeta med Twitter blir en begränsning för ett 
företag då det fortfarande är relativt få svenskar som är aktiva i kanalen. Wallmark på 
TeliaSonera är inne på samma spår och menar att när fler än fyra miljoner svenskar finns på 
Facebook så missar man mycket om man inte finns där själv. 

Situationsanalysen är även relevant de gånger företagen helt avstår från att svara på frågor, 
kritik och feedback i sociala medier, oberoende av kanal. Företagen talar genomgående om 
betydelsen av att ha en känsla för situationen och tonläget i arbetet i sociala medier. De ser de 
därför som att det aldrig är positivt att gå in i en dialog med en person som är hatisk utan att 
ha ett problem. Wallmark säger att det är svårt att bemöta någon som bara skriver -Jävla 
Felia. Ståndpunkten kan innebära att företagen undviker att hamna i konflikter som inte går 
att lösa. Om företagen skulle ta konflikten med de här personerna skulle troligtvis situationen 
förvärras. Larsson (2008) poängterar att en viktig aspekt att ha i åtanke vid krishantering är att 
alla konflikter inte går att lösa. Att företagen kan välja sina strider visar på en 
fingertoppskänsla i vem man pratar med för att kommunikation ska bli framgångsrik.  

Enligt teorin måste de medarbetare som ska ta hand om kriser och konflikter vara väl rustade 
och förberedda för situationen. Då företagen använder sig av kundtjänstavdelningen i arbetet 
med frågor, kritik och feedback bör det innebära en god förutsättning för att speciellt de 
kunder som hör av sig och är missnöjda på något sätt får ett bemötande som leder till en 
lösning. Kundtjänstmedarbetarna är experter på att bemöta frågor och missnöjda kunder. Det 
är vad deras avdelning alltid har sysslat med. TeliaSonera är det enda av företagen som har en 
ansvarig för sociala medier på koncernledningsnivå. Med arbetsuppgifterna att leda, stötta och 
utvärdera. Det visar att de tar området på största allvar och följer teorins rekommendationer, 
kommunikationsbeslut bör fattas på ledningsnivå. För de andra företagen kan arbetet 
försvåras av att man inte kan fatta beslut på högsta nivå. Det kan även bli svårare att skapa en 
förståelse för resursbehov och liknade när ingen i ledningen är insatt i ämnet.  

5.2.4 Det dagliga arbetet med dialog 
Under intervjuerna framkom att det finns stora likheter i hur företagen agerar när någon pratar 
om dem i sociala medier. Mestadels är det som sägs om företagen positivt menar 
intervjupersonerna. Ibland kommer frågor upp om produkter. En mindre grupp kunder vill 
kommunicera med företaget för att de har ett problem eller är arga på företaget av någon 
anledning. Att företagen besvarar så många som möjligt av de frågor som kommer upp bör 
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leda till nöjda kunder. Enligt teorin ska en organisation vara öppen och besvara frågor för att 
öka kundernas känsla av kontroll över situationen vilket krävs för att de ska vara tillfreds.  

När det gäller hur man bemöter negativ kritik har företagen ett överensstämmande arbetssätt. 
Företagen försöker svara på majoriteten av de kritiska åsikter de kan finna i sociala medier. 
De lägger även stor energi på att söka reda på och hänga med i vad som sägs om företaget. 
Det stämmer väl överens med teorin som säger att en organisations anseende skadas av att ett 
problem eller kris hanteras bristfälligt och sopas under mattan. Det är även mycket riskabelt 
att som organisation sluta sig mot omvärlden vid en kris. Att företagen svarar på kritik kan 
tolkas av kunderna som att läget är under kontroll och att en lösning snart kommer att komma. 
Arbetssättet kan därmed också förhindra att osann kritik sprids som rykten. Rykten är enligt 
DiFonzo och Bordia (2002)  mer benägna att spridas då det råder stor osäkerhet runt hur 
förhållandena egentligen ser ur. 

Gemensamt för företagen är att de har tagit fram riktlinjer för hur anställda ska bete sig när de 
representerar företaget i sociala medier som en del i sin strategi. Riktlinjerna beskrivs i 
enighet med teorin som ett mycket viktigt verktyg för medarbetarna att kommunicera snabbt, 
tydligt och öppet. Samtidigt är det intressant att intervjupersonerna menar att de inte får vara 
för strikta utan att det måste finnas plats för egna beslut. Ett exempel är Wallmark på 
TeliaSonera som beskriver det som att man som medarbetare måste ha förmåga att känna av 
tonläget i dialogen. Det för att kunna svara passande, är kunden ironisk säger Wallmark: "Då 
kan vi inte svara deadly serious." Resonemanget kan kopplas till teori om att en dialog inte 
uppnås automatiskt bara för att man pratar. Att företagen är flexibla i hur de går in i dialoger 
kan ses som att de är beredda att anpassa och inte bara klampa in för att propagera ut sitt eget 
budskap. Det bör i så fall underlätta för att konversationen i sociala medier faktiskt blir till en 
dialog. 

Återkommande hos både Coombs (2009) åsikter och hos företagen är att grundstenen i 
riktlinjerna är att medarbetarna ska vara öppna i sin kommunikation, ha en trevlig ton och 
vara tydliga med vem de representerar. På Telia är det även en del av riktlinjerna att 
medarbetarna visar respekt och ger ett mervärde. Flera av företagen har också skrivit ut 
mellan vilka tider de besvarar frågor, kritik och feedback i de olika kanalerna där de närvarar. 
För att företagen ska accepteras socialt av forumets andra medlemmar ser vi det som en 
förutsättning att de är öppna med under vilka villkor de deltar. Och att visa respekt och 
anpassa sig till de sociala mediernas förutsättningar. I teorin ses transparens med sina 
ambitioner och förehavanden som en grundförutsättning för att en organisation ska uppfattas 
som förtroendeingivande. Eisenegger och Imhof (2008) skriver att en organisations anseende 
bland annat baseras på hur väl den kan anpassar sig till de normer som råder i ett 
sammanhang 

Utvärderingen kan ses som företagens största problem med arbetet med frågor, kritik och 
feedback i sociala medier. Företagen arbetar fortlöpande med utvärdering av arbetet vilket 
visserligen ligger i linje med teorin. Men när vi bad företagen beskriva vad det faktiskt är de 
utvärderar fick vi blandade svar som mestadels fokuserade på statistik. De säger att det är 
svårt att utvärdera hur arbetet faktiskt påverkar kundrelationerna då det saknas bra verktyg.  
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Att de har svårt att utvärdera hur relationen påverkas kan ses som intressant. Företagen säger 
själva att starka och goda kundrelationer är syftet med arbetet i sociala medier. Samtidigt som 
teorin menar att syftet med att arbeta med kommunikation för att förhindra och lösa konflikter 
är att utveckla och underhålla relationer. När det inte går att utvärdera om syftet med arbetet 
uppfylls kan det ses som att verksamheten blir en aning diffus. Det blir svårt att veta om 
arbetet faktiskt blir så framgångsrikt som företagen tror. 

5.3 Hur ser innehållet ut i företagens arbete med frågor, kritik och feedback genom 
dialog i sociala medier?  
 
5.3.1 Facebook 
 
Telia 

 
                                                                                       Bild 1. Telias Facebooksida 
 
På profilen finns en informationstext som berättar att det är Telias officiella facebookprofil 
och att man som besökare får ta del av tips och nyheter. Telia informerar också om att de 
försöker svara på inlägg i loggen inom 24 timmar men hänvisar till sin telefonkundtjänst för 
personliga ärenden. På samma plats finns telefonnummer och länk dit. Sidan är uppdelad i sju 
olika flikar. Under flikarna kan man finna länkar till Telias hemsida och diskussionsforum. I 
analysen studeras enbart loggen.  
 
Förutom att svara på kunders åsikter använder Telia loggen till att publicera cirka ett till två 
inlägg om dagen av marknadsföringskaraktär. Telia postar till exempel rabatterbjudanden och 
tävlingar och arbetar då med länkar och bilder. Ibland förekommer det att privatpersoner 
trycker på gilla-knappen men det är sällan den typen av inlägg får respons hos privatpersoner 
och leder till interaktion. Ett undantag är när Telia postat bilder, det leder till en mängd 
spontana kommentarer från privatpersoner. De flesta med en positiv ton. Också när Telia 
använder kanalen för att informera om en driftsstörning som orsakar långa köer i kundtjänst 
engagerar det kunderna att delta i dialogen. 
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Interaktionen kan genomgående kopplas till driftstörningar i telenätet och går upp och ner. I 
perioder kan många kunder höra av sig på grund av driftsstörningar med frågor och åsikter. 
Mellan de perioderna är det betydligt färre privatpersoner som skriver i loggen. Det är lika 
många män som kvinnor, i alla åldrar som deltar i dialogen. Det förekommer ibland att 
privatpersoner konverserar med varandra utan Telias inblandning och kommenterar varandras 
inlägg. Tonen i dialogen på loggen är blandad. Det förekommer inlägg från privatpersoner 
som har en konkret fråga om produkter men också inlägg som är rena åsiktsyttringar. 
Framförallt vid driftsstörningar lämnas många kritiska kommentarer. Vilka kan vara rent 
hatiska men det figurerar också kunder som tar Telia i försvar. Det är ytterst ovanligt att 
privatpersoner postar ett inlägg som inte är direkt riktat till Telia. Enbart en gång under 
analystiden förekommer ett sådant inlägg. Telia svarar då och uppmuntrar inlägget.  
 
Telia besvarar alla frågor som privatpersoner postat utom en fråga trots att den är lika konkret 
som de som Telia besvarat. Frågorna besvaras inom den tid som utlovats i informationstexten. 
När det gäller kritiska inlägg besvarar de mestadels men inte helt genomgående. När 
information lämnats om en driftstörning besvaras inte alla enskilda kritiker utan gör istället ett 
allmänt inlägg där de informerar och ber om ursäkt. Telia svarar inte heller de som lämnar 
hatiska inlägg utan konstruktiv kritik. 
 
" FUCK TELIA, NI SUGER!" 
 (Exempel på inlägg i loggen som Telia inte väljer att besvara).21 
 
Genomgående är Telia personliga och informella i tonen. Telias svar till frågor är konkreta 
men ibland kortfattande. Det ges inte så utförlig information i svaret. Istället hänvisas till den 
sida på den egna webben där mer information finns som lösning på frågan eller problemet. 
Det finns då en länk dit i svaret. Telia jobbar också med att erbjuda mervärde genom att både 
besvara en fråga och erbjuda en premie om privatpersonen väljer att handla av dem. När det 
gäller kritiska kunder arbetar Telia med ursäktande budskap men samtidigt informella. 
 
Vad trågigt att du upplever att det ofta är problem med våra tjänster. Vi ser gärna att du 
skickar in förslag på hur vi ska bli bättre till Tyck till om Telia. Trevlig helg! // Anton 
                    (Exempel på hur Telia besvarar en missnöjd kund med ett ursäktande budskap).22 

Telia arbetar med att hänvisa kunder som snarare uttrycker åsikter än frågor till ett kundforum 
på hemsidan som heter Tyck till om Telia. Det gäller både mycket kritiska kommentarer och 
positiv feedback med tips på produktutveckling. Inläggen undertecknas oftast med förnamn 
men lämnar inga personliga kontaktuppgifter. Eftersom att alla inlägg som Telia postar görs 
av företagets facebookprofil kan man vara säker på avsändaren. 
 

                                                 

21	  http://www.facebook.com/teliasverige Hämtad 10-12-20 	  

22	  http://www.facebook.com/teliasverige Hämtad 10-12-20 	  
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Trygg-Hansa 

 

    Bild 2. Trygg-Hansas facebooksida 

På profilen finns en informationstext som berättar om Trygg-Hansa som företag. Det finns 
ingen text som uppmuntrar besökare till interaktion och att själva påverka innehållet. På 
samma plats finns en länk till Trygg-Hansas officiella hemsida. Sidan är uppdelad i sex olika 
flikar. I analysen studeras enbart loggen. 

Det förekommer begränsad aktivitet i Trygg-Hansas logg under analystiden vilket gör det 
svårt att uttala sig om innehållet. Under analystiden använder Trygg-Hansa framförallt loggen 
till att posta inlägg vars budskap är uppmanande i skadeförebyggande syfte. Till exempel 
uppmanar man till försiktighet i trafiken på grund av vinterhalka. Trygg-Hansa arbetar med 
länkar till nyheter om skadeförebyggning på den egna webben.  
 
När det kommer till interaktion sker det enbart ett fåtal gånger under analystiden att 
privatpersoner lämnar kommentarer i bloggen. De är då genomgående mycket kritiska mot 
Trygg-Hansa. Kritiken grundar sig i ett TV-inslag som uppmärksammat och ifrågasatt ett fall 
där Trygg-Hansa nekat en sjuk kvinna ersättning. Trygg-Hansa väljer att inte lämna en 
kommentar till varje enskilt inlägg utan postar istället ett långt inlägg som svar. Budskapet är 
snarare informativt och sakligt än ursäktande. Trygg-Hansa lämnar i inlägget en förklaring till 
sitt agerande. Förklaringen är en generell förklaring till varför patienten nekades ersättning. 
Trygg Hansa skriver: "Personskador innehåler specifika uppgifter som vi inte kan dela med 
oss av till allmänheten utan tillåtelse. Därför kan vi inte kommentera de specifika fallen men 
ger gärna en generell kommentar."23 Trygg-Hansas svar leder till en del kommentarer från 
privatpersoner.  

 

 

                                                 

23	  ww.facebook.com/pages/Trygg-Hansa-Forsakrings-AB Hämtad 12-12-21	  
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Ving 
 

 
    Bild 3. Vings facebooksida 
 
På profilen finns en informationstext som uppmanar besökare att dela med sig av erfarenhet 
och inspiration om Vings resor. Informationstexten berättar också att Ving svarar på frågor 
och tipsar om resmål. Vings facebookprofil är uppdelad i nio olika flikar. Under flikarna kan 
man finna länkar till Vings hemsida samt twittersida. I analysen studeras dock bara loggen. 
Ving publicerar cirka ett till två egna inlägg om dagen av blandad karaktär. En del av 
inläggen är av marknadsföringskaraktär, till exempel tips på nya resmål. Ving gör även inlägg 
i loggen som snarare innehåller företagsnyheter, till exempel att man söker personal.Ving 
arbetar genomgående med bilder och länkar. Inläggen väcker engagemang hos privatpersoner 
och det är många som både kommenterar och trycker på gilla-knappen när Ving postar inlägg.  

Interaktionen är mycket hög och de flesta inläggen i loggen är postade av privatpersoner. Det 
är lika många män som kvinnor, i alla åldrar som deltar i dialogen och det är mycket vanligt 
att privatpersoner konverserar med varandra utan Vings inbladning. Tonen i inläggen är 
allmänt väldigt positiv. De vanligast förekommande inläggen är från privatpersoner som 
antingen berättar att de längtar till sin bokade Vingresa eller berättar om en Vingresa de varit 
på. Inläggen innehåller ofta privata semesterbilder från resan. Ving svarar då ibland och säger 
att det är roligt att kunden är nöjd. Men det är även vanligt att andra privatpersoner 
kommenterar bilderna i uppmuntrande ordalag.  

 
 
 
 
 
 
Bild 4. Exempel på hur en kund postat ett privat semesterminne i 
Vings facebooklogg. 
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Det är också många privatpersoner som postar frågor i loggen vilka både kan vara riktade till 
Ving eller ställda mer rakt ut i luften. Ving besvarar frågorna i de flesta fall och är mycket 
snabba med att svara. De frågor som inte besvaras är då frågan är riktad från en privatperson 
till en annan privatperson och inte direkt till Ving. Eller om det ligger en värdering i frågan. 
Ett exempel på en sådan fråga är: Är Disneyland magiskt eller bara kommersiellt?24 

Genomgående är Vings svar tydliga och innehåller oftast den information som kunden 
efterfrågat. I en del fall hänvisas istället till kundtjänst, då skrivs telefonnumret ut. Till 
exempel om bokningsnummer behövs för att besvara frågan. I andra fall hänvisas till en 
speciell sida på hemsidan och svaret länkar direkt dit. Ibland svarar privatpersoner på andra 
privatpersoners frågor innan Ving hinner göra det. Ving är mycket personliga i tonen. Och 
visar på engagemang då man till och med ger privata tips om resmålen, till exempel på 
restauranger eller utflykter. Inläggen undertecknas alltid med förnamn och Ving men lämnar 
inga personliga kontaktuppgifter. Eftersom att alla Vings inlägg görs av deras facebookprofil 
kan man vara säkra på avsändaren. 

Det är få inlägg som är kritiska. Ving svarar i majoriteten av dessa fall och förklarar varför 
läget ser ut som det gör. Till exempel varför vissa flighter måste mellanlanda på Gran 
Canaria. Det händer att privatpersoner går in i dialogen efter att Ving svarat och antingen 
håller med Ving eller kritikern. Den enda gång som Ving inte svarar på ett kritiskt inlägg är 
då en privatperson postat en länk till en hemsida (vingkund.se) vars syfte är att kritisera Ving 
för deras hantering av en bussolycka 2001. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

24 http://www.facebook.com/vingresor Hämtad 10-12-17 	  
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5.3.2 Twitter 
Telia 
 

 

                                    Bild 5. Telia kundservice twitterkonto 
 
Telia har flera twitterkonton. Vi har enbart valt att studera Telia kundservice då det är dit 
Telia hänvisar frågor, kritik och feedback. I kontots informationsruta berättas att Telias 
kundservice svarar på frågor. Det finns även en länk till Telias hemsida samt en länk till en 
sida där man kan söka hjälp om man inte får den hjälp man behöver på Twitter. Bakom själva 
twitterflödet finns en längre text om vilka det är som svarar och vilka tider. Då texten är halvt 
dold är det svårt att ta till sig informationen som användare.  
 
Telias twitterkonto är kontinuerligt aktivt och det råder mycket interaktion med 
privatpersoner. Kontot fungerar framförallt som en kundservice och de flesta inlägg Telia gör 
på Twitter är reaktioner på privatpersoners tweets om företaget. Telia besvarar framförallt 
frågor ställda direkt till dem genom att avsändaren skriver @Telia men även privatpersoner 
som inte twittrat direkt till Telia utan skrivit mer allmänt om att de har ett problem med Telia 
eller är missnöjda med företagets produkter på något sätt. Telia postar även, om än i mindre 
skala, inlägg som inte är direkta svar till privatpersoners tweets. De inläggen är ibland 
uppmanande, till exempel tips om specialerbjudanden. Andra inlägg är mer informativa och 
berättar om företagsnyheter om än i en informell ton, till exempel om hur utbyggnaden av 
telenätet framskrider eller att störningar förekommer. Inläggen har lett till viss interaktion. 
 

 
 
Bild 6. Exempel på Telias användning av förkortningen DM för 
direktmeddelande. 
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Det är både män och kvinnor som deltar i dialogen och deras inlägg innehåller konkreta 
frågor då de oftast har problem med Telias produkter men de är inte hatiska i tonen. Telia är 
informella när de svarar och visar engagemang då de uttrycker förståelse för kundernas 
problem. De kan ibland till och med vara skämtsamma. Telia använder sig av förkortningar 
vilket gör att de får plats med relativt mycket information i varje inlägg, trots det begränsade 
utrymme som Twitter tillhandahåller. Ibland kan dock förkortningarna vara svåra att förstå då 
det inte rör sig om allmänt vedertagna förkortningar.  
 
Vid frågor om olika produkters egenskaper är svaren informativa och besvarar frågan. Vid 
frågor om driftstörningar är det svårare för företaget att lösa problemet genom information i 
Twitter. De hänvisar då till den sida på den egna webben där läget i nätet uppdateras 
fortlöpande. Svaren är då snarare ursäktande än kan ge en löning på kundernas problem. 
Inlägg som snarare är kritiska än frågor besvarar Telia genom att hänvisa till en sida på den 
egna webben där kunder får lämna synpunkter, de förklarar inte varför läget är som det är. Då 
företaget hänvisar till den egna webbsidan använder de sig av länkar. Det finns ingen 
enhetlighet i hur Telia Kundservice undertecknar sina tweets. Istället skiljer det sig från inlägg 
till inlägg och undertecknas med initialer, förnamn eller inte alls. 
 

 
Bild 7. Exempel på ett inlägg där Telia är personliga och lättsamma i tonen. 
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Com Hem 

 

 

 

                       Bild 8. Com Hems twitterkonto 

Com Hems twittersida illustreras av rutmönstret från företagets logga. I informationsrutan 
berättas att besökaren kommit till Com Hems twittergrupp som svarar på frågor om tjänster 
och produkter. Det finns även information om mellan vilka tider twittergruppen är aktiv och 
svarar på frågor samt länkar till Com Hems webbsida samt direktlänk till den sida på den egna 
webben där information om driftsstörningar publiceras. Till vänster om twitterflödet finns en 
längre text där de personer på företaget som sköter twitterkontot finns presenterade med 
förnamn och initialer.  

Com Hems och Telias twitterkonton påminner om varandra innehållsmässigt. Även Com 
Hems twitterkonto är i hög grad aktivt och det råder kontinuerlig interaktion med 
privatpersoner. Innehållet kan även här överlag beskrivas som en form av kundservice. 
Huvuddelen av inläggen, så kallade tweets, som Com Hem postar är svar till privatpersoner 
som twittrat om företaget. Com Hem besvarar tweets innehållande frågor eller negativ och 
postiv feedback riktade direkt till företaget genom att avsändaren skriver @Com Hem. Men 
även tweets som inte är riktade direkt till Com Hem men handlar om företaget, oftast i 
kritiska ordalag. Även Com Hem postar, om än i mindre skala, tweets som inte är en reaktion 
på vad någon annan skrivit. Budskapet är då framförallt informativt och innehåller 
företagsnyheter antingen om en ny produkt eller en driftsstörning. Com Hem använder också 
kanalen för att fråga vad kunderna tycker om Twitter som kundtjänstkanal. De mer proaktiva 
inläggen leder till att interaktion uppstår med privatpersoner som kommenterar Com Hems 
inlägg. 

Det är både män och kvinnor som deltar i dialogen och deras inlägg innehåller oftast frågor 
om varför inte deras internet eller TV-uppkoppling fungerar som den ska. De är inte hatiska 
utan sakliga. Men det finns hos många en antydan till uppgivenhet då de haft problem under 
lång tid. Com Hem är informella i tonen och visar på engagemang och en vilja att lösa 
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kundernas problem men är inte skämtsamma. Ibland kan de upplevas något opersonliga då de 
har vissa standardsvar. Till exempel används ofta frasen: "Kan vi hjälpa dig på någor sätt?"25  

Com Hem använder precis som Telia kundservice förkortningen DM för direktmeddelanden. 
En förkortning som många har svårt att förstå vad den betyder. Inläggen undertecknas med 
initialer. Då alla med arbetare finns presenterade i kontots informationstext är det lätt att veta 
vem som svarat. Då tweets leder till längre konversationer är det samma person som svarar 
hos Com Hem. 
 
  

 
Bild 9. Exempel på en kund som har svårt att förstå vad Com 
Hem menar när de använder förkortningen DM. 
 
 
 
 

Sättet Com Hem löser kundernas problem på skiljer sig beroende på om det rör sig om en 
fråga eller ett problem som kunden vill ha hjälp med. Vid konkreta frågor om produkter 
svarar Com Hem informativt och det begränsade utrymmet verkar inte vara något problem 
utan budskapet är tydligt. Då kunden istället frågar varför hans internet- eller TV- 
uppkoppling inte fungerar behöver Com Hem kundnummer för att kunna undersöka saken 
närmare och kan inte lämna ett svar inom ramen för Twitter. De ber då kunden att skicka 
direktmeddelande för att inte kundnumret ska offentligöras. De förekommer också att de 
hänvisar vidare till den egna webben där de publicerar driftinformation eller till kundservice 
via telefon. Com Hem svarar också tweets som inte innehåller någon direkt fråga utan negativ 
kritik eller mer positiv feedback. Negativ kritik bemöter Com Hem genom att fråga om de kan 
hjälpa till med något eller be privatpersonen framföra sina åsikter i ett direktmeddelande, 
företaget kommer då ta det vidare internt. 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 

25 http://twitter.com/#!/ComHemAB Hämtad 10-12-21	  
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Trygg-Hansa 
 

    Bild 10. Trygg-Hansas twittersida 

Trygg- Hansas twittersida illustreras av företagets klassiska symbol, en stor röd och vit livboj, 
i bakgrunden. I informationsrutan berättas det är det officiella twitterkontot för Trygg-Hansa. 
Texten informerar också om vilka det är som skriver på profilen med för- och efternamn. Det 
finns även en länk till pressrummet på den egna webben.  
 
Trygg-Hansas twitterkonto är förhållandevis oaktivit men interaktionen med privatpersoner 
desto större. De inlägg som Trygg-Hansa postar, så kallade tweets, är framförallt reaktioner 
på privatpersoners tweets om företaget. Trygg-Hansa besvarar både negativ och positiv 
feedback men inga frågor har kommit upp och besvarats under analystiden. Trygg-Hansa 
besvarar både tweets som är adresserade direkt till dem genom att avsändaren skriver 
@Trygg-Hansa i sitt inlägg men framförallt personer som twittrat om Trygg-Hansa utan att 
direkt rikta sig till dem. Trygg-Hansa använder även kanalen för att tipsa om 
pressmeddelanden som de publicerat på den sociala mediesajten Mynewsdesk.com. En länk 
till pressmeddelandet på Mynewsdesk inkluderas då i inlägget. Den typen av inlägg har inte 
lett någon interaktion med privatpersoner. 
 
Det är både män och kvinnor som deltar i dialogen med Trygg-Hansa på Twitter. Tonen i 
dialogen är oftast positiv, de flesta inläggen innehåller beröm till Trygg-Hansa. Trygg-Hansa 
svarar på dessa inlägg trots att de inte innehåller någon fråga eller kritik. Då negativ kritik 
framförs bemöter Trygg-Hansa det med att försöka lösa problemet. De hänvisar då kunden till 
att skicka ett direktmeddelande för att kunna hjälpa till med det som kunden efterfrågar. 
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Trygg-Hansas inlägg är informella och personliga i tonen och inläggen innehåller ofta 
smileys. De använder sig inte av förkortningar utan budskapet är tydligt trots begränsat 
utrymme. Inläggen undertecknas med förnamn på den anställda som skrivit. Eftersom att både 
för- och efternamn finns i profilens informationstext är det lätt som besökare att veta vem som 
svarat. 
 

 
Bild 11. Typiskt inlägg som Trygg-Hansas twitterkonto postat där de bemöter positiv 
feedback. 
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Ving 
 

 
    Bild 12. Vings twitterkonto 
 
I informationsrutan på Vings twittersida finns information om Ving samt en länk till 
företagets webbbsida. Till vänster på sidan hittar besökaren bilder samt namn och titel på de 
anställda hos Ving som sköter företagets twitterkonto.  

Vings twitterkonto är kontinuerligt aktivt och företaget använder framförallt kanalen till att 
publicera nyheter från webbplatsen. Inläggen innehåller då en kort informationstext samt en 
länk till hemsidan. Nyheterna är av underhållande karaktär och handlar ofta om tips på resmål 
eller tävlingar. Inläggen har lett till viss interaktion med privatpersoner. Ving publicerar också 
inlägg som reaktioner till de privatpersoner som twittrar om dem utan att inläggen egentligen 
innehåller någon fråga eller kritik. Under analystiden har det inte kommit upp någon negativ 
kritik som Ving har besvarat. De förekommer dock en del frågor vilka Ving besvarat.  

Vings tweets är informella i tonen och då inlägget är ett svar till en privatperson är det ofta 
personligt och lite skämtsamt. Inläggen undertecknas genomgående med initialer. Då de 
medarbetare som sköter twitterkontot finns presenterade till vänster på sidan är det som 
besökare enkelt att veta vem som svarat. 

5.3.3 Bloggar 
Telia 
Telia arbetar frekvent och kontinuerligt med att lämna kommentarer i kommentarsfälten på 
bloggar som skrivit om dem. Blogginläggen som besvaras har en relativt blandad karaktär i 
sitt innehåll. Det alldra vanligaste är att bloggaren skriver att de har ett problem med Telia på 
ett eller annat sätt. Till skillnad från Facebook och Twitter är det inte raka frågor som ställs 
till företaget. Det förekommer också att Telia kommenterar på bloggar som skrivit om dem i 
positiva ordalag och inte har något problem. Istället visar bloggaren sin uppskattning för 
företaget i inlägget. Den här typen av inlägg är dock i minoritet av de som Telia kommenterar.  
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Återkommande i de inlägg som besvaras är att de berättar om ett problem med Telias 
bredband. I kommentarsfältet har ofta kommentarer lämnats från andra privatpersoner som 
ger bloggaren sitt medgivande och berättar att de varit med om samma sak. 
 
Genomgående är Telias kommentarer mer informella än vad som kan förväntas av ett stort 
företag. Svaren är anpassade till bloggaren snarare än att innehålla ett allmänt standardsvar. 
Vilket ger dem en personlig ton. I vissa inlägg ger Telias representanter även smicker som 
exempelvis att ge en positiv kommentar om bloggen. Ibland används smileys för att uttrycka 
att Telia är glada eller skämtsamma. Det finns en skillnad i hur Telia bemöter bloggare som 
skriver positivt om företaget och de som har ett problem. De förstnämnda bemöts ofta med en 
kort kommentar där Telia uppmärksammar kundens inlägg och informerar om att de är glada 
att kunden är nöjd. Det finns egentligen ingen relevant information i inläggen.  

 
 
 

 

Bild 13. Exempel på hur Telia kommenterar ett positivt 
inlägg, vilket gör bloggerskan Miss K förvånad. 
 
 
 
 
 
När Telia lämnar kommentar i bloggar som är kritiska 

och har ett problem arbetar de med ett något annorlunda budskap. Budskapet är då ursäktande 
samt innehåller relativt mycket information. Det syftar till att lösa bloggarens problem eller ge 
en förklaring varför situationen är som den är. Telia arbetar också med mervärde genom att 
erbjuda någon form av kompensation som plåster på såren. Lösningen är anpassad efter den 
specifika situationen. Till skillnad mot i Facebook och Twitter, där hänvisas ofta vidare till 
hemsidan, försöker Telia oftare lösa problemet på plats i kanalen. Även i bloggosfären löser 
Telia ibland problem genom att bloggaren hänvisas vidare, ofta till information på den egna 
webben eller till kommunikation via privata meddelanden. Det förekommer en viss 
interaktion tack vare Telias kommentarer som ger upphov till en fortsatt dialog i 
kommentarsfältet. Ofta gör bloggaren ett nytt inlägg där de utrycker viss förvåning men även 
en positiv inställning till att Telia kontaktat dem i kanalen. 
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Bild 14. Exempel på hur Telia bemöter kritik i en 
blogg med ett ursäktande budskap och ett försök att 
lösa problemet. Bloggaren har därefter 
kommenterat positivt. 
 
 
 
 

 

 

 

Avsändaren är genomgående tydlig. Nästan alla kommentarer från Telia börjar med att 
avsändaren från Telia presenterar sig tydligt med namn samt att de representerar Telia. De 
avslutar även alltid inlägget med att underteckna sitt namn igen samt avdelningsnamn och 
företagsnamn. Detta gör det trovärdigt att det faktiskt är Telia som står bakom inlägget. 
 
Com Hem 
Under analystiden är Com Hem relativt oaktiva när det gäller att kommentera blogginlägg. 
Blogginläggen som besvaras är genomgående mycket kritiska mot Com Hem. De uttrycker en 
stor frustration om att inte deras bredbandsuppkoppling fungerar och tonen kan närmast sägas 
beskrivas som hatisk. Inläggen har i vissa fall lett till flera kommentarer i kommentarsfältet 
från läsare som haft samma problem. 

Com Hems arbetssätt har mycket gemensamt med Telias när det gäller budskapsformulering. 
Budskapet i Com Hems bloggkomenntarer är ursäktande. Com Hem svar är genomgående 
tillmötesgående gentemot bloggaren i tonen och uttrycker förståelse för bloggarens problem. 
Förutom att vara ursäktande är kommentarerna informativa, i syfte att lösa bloggarens 
problem. I likhet med Telia är svaren anpassade till bloggaren snarare än att innehålla ett 
allmänt standardsvar. Budskapen är också informativa och erbjuder antingen information om 
hur bloggaren själv kan försöka lösa problemet eller hänvisar antingen till kundtjänst på 
Twitter eller telefon. De använder sig då av länkar i inlägget. Det förekommer att bloggaren 
gjort ett nytt inlägg efter att de fått hjälp av Com Hem och berättat att problemet nu är löst 
och att de är nöjda med Com Hems hantering av ärendet. Avsändaren är genomgående 
mycket tydlig. Alla svarsinlägg undertecknas med för och efternamn samt avdelning vilket 
gör det tydligt att det verkligen är Com Hem som är avsändaren.  

Ving 
Även Ving är relativt oaktiva när det gäller att kommentera blogginlägg under analystiden. De 
få inlägg som Ving kommenterat är kritiska mot företaget.  
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Vings budskap är tillmötesgående i tonen och visar förståelse för bloggarens problem. Ving 
både förklarar varför situationen uppstått och meddelar att de kommer att ta kritiken vidare. I 
ett av de inlägg som Ving har gjort är det tydligt vem som är avsändaren. Medans det i det 
andra enbart är signerat med ett förnamn vilket gör det svårt för betraktaren att veta o mdet 
verkligen är Ving som står bakom svaret. I en av bloggarna leder Vings svar till vidare dialog 
med bloggaren. Inga andra privatpersoner väljer i något av fallen att kommentera på 
bloggarnas kommentarsfält. 

5.4 Analys av hur innehållet i företagens arbete med frågor, kritik och 
feedback genom dialog i sociala medier ser ut? 

5.4.1 Sociala medier - så lika men ändå så olika 
Det finns en skiljelinje i hur aktiva företagen är i de olika kanalerna som kan kopplas till deras 
resonemang runt kanalval i samtalsintervjuerna. De är genomgående olika aktiva i de olika 
kanalerna. Utöver det har företagens aktivitet i de olika kanalerna också en något olika 
karaktär som är gemensam för företagen. De dialoger som företagen väljer att delta i när det 
kommer till bloggosfären har en annan karaktär än företagsnärvaron på Twitter och Facebook. 
I Twitter och Facebook berör företagens kommunikation med privatpersoner i stor 
utsträckning frågor eller positiv feedback. I bloggosfären är det framförallt kritiska inlägg 
som besvaras av företagen. Ving är ett mycket talande exempel på det. Det kan kopplas till 
teori om olika grupper i organisationens närhet. Coombs och Holladay (2007) gör åtskillnad 
mellan intressenter och det engelska uttrycket publics där det sistnämnda är den grupp som på 
något sätt upplever att de har ett problem i sin relation med organisationen. Företagens 
kommunikation i bloggosfären inriktas framförallt på publics medan man snarare pratar med 
både intressenter och publics i Twitter och Facebook. 

Även interaktionen skiljer sig åt mellan olika företag och olika kanaler. Framförallt på Vings 
Facebooksida samt Com Hem och Telias twitterkonto förekommer en kontinuerlig interaktion 
med privatpersoner. På Facebook är det ovanligt att privatpersoner postar inlägg på 
företagsprofiler som inte är en direkt fråga eller kritik. Undantaget är Ving där privatpersoner 
kontinuerligt postar allmänna inlägg om resor utan att egentligen ha ett påstående som de vill 
att Ving ska besvara. Innehållet i loggen på Vings facebookprofil kan kopplas till vad Kotler 
(2008) skriver om att word of mouth är mycket framgångsrikt både för att sprida information 
och skapa engagemang. Omdömen från andra än företaget är speciellt viktigt för en kund som 
ska konsumera en dyr vara, vilket en resa är. Innehållet i loggen kan där med ses som en enda 
stor word of mouth-kampanj. Att Ving inte alltid lägger sig i konversationer på deras 
Facebooksida kan ses som en viktig egenskap för att dialogen inte ska dödas. Enligt teorin är 
ärförmåga att lyssna och inte bara hävda de egna ståndpunkterna en kvalifikation för att uppnå 
dialog. 

Skillnaderna i interaktion skulle kunna kopplas till den typ av produkt företagen erbjuder. 
Privatpersoner är som sagt väldigt engagerade i dialogen på Vings facebooksida. För Com 
Hem och Telia som båda erbjuder bredbandslösningar och andra kommunikationsprodukter 
sker det mesta interaktionen på Twitter och dialogen berör framförallt frågor om produkterna. 
De som har svårast att skapa interaktion i både Twitter och Facebook är Trygg-Hansa.  Det 
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trots att företaget försöker uppmuntra till dialog genom att svara personer som twittrat om 
dem. Trygg-Hansa säljer försäkringar vilket både kan ses som en ganska oinspirerande 
produkt samt inte är en produkt kunder behöver hjälp med löpande på samma sätt som ett 
bredband. Vi använder vårt internet varje dag men hemförsäkringen betydligt mer sällan. Att 
de företagens närvaro i de olika sociala medierna inte garanterar en kontinuerlig dialog med 
kunder kan kopplas till teori om kommunikationsplanering. Alla kommunikationsinsatser 
måste börja med att man gör en nulägesanalys för att vara framgångsrik. Det är ett 
resonemang som får stöd av intervjupersonerna. Under intervjuerna visade de på stor 
förståelse för att de alla arbetar utifrån skilda förutsättningar vilket de ständigt tar i beaktande. 

Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att sociala medier inte är garanterad dialog. Det finns 
inte heller någon magisk sociala medieformel som alltid leder till framgång oavsett 
förutsättningar. Precis som all kommunikation bör en närvaro i sociala medier bygga på en 
noggrann lägesanlys och planering.  

Det finns en skiljelinje i hur tydliga företagen är med att uppmuntra till interaktion på sina 
profiler i Twitter och Facebook. Ving uppmanar besökare på sin facebooksida att dela med 
sig av erfarenhet och inspiration. Telia och Com Hem berättar på sin twitterprofil att de svarar 
på frågor. I övrigt saknas den informationen i informationstexterna. Att var tydlig med att 
man vågar föra en dialog ligger i linje med Grunigs (2009) teori om symmetrisk 
tvåvägskommunikation. Att som företag uppmuntra till dialog kan kanske vara ett första steg 
till att faktiskt uppnå det?  

När det gäller kritiska blogginlägg ger de ibland upphov till en mängd kommentarer från 
privatpersoner som håller med bloggaren. Ofta berättar kommentarerna att man varit med om 
ett liknande problem med företaget i fråga och kan vara närmast hatiskt i tonen. Det kan 
kopplas till Grunig resonemang om att när en grupp människor upptäcker att de har ett 
liknande problem blir de mer engagerade i att lösa problemet. Utifrån det kan man tolka det 
som att bloggläsares negativa inställning till ett företag blir starkare när de ser att flera delar 
deras erfarenheter. Det bör då vara mycket viktigt att som företag bemöta kritiken på plats i 
kanalen innan än fler ansluter sig. Ofta vänds dialogen i kommentarsfältet till att bli mer 
positiv efter Telias svar. Vilket stämmer överens med teori om kriskommunikation som säger 
att en kris lindras av att den kritiserade organisationen kommunicerar ”rätt” med omvärlden. 

Övergripande för företagens aktivitet på Facebook och Twitter kan sägas att de är mycket 
noggranna med att vara tydliga att det är de som står bakom själva företagsprofilen. Företagen 
använder sin logga som profilbild och kompletterar med information till besökaren att det 
kommit till företagets officiella profil. Det kan kopplas till Wallmarks uttalande att det är 
förödande för ett företags varumärke om någon annan än företaget utger sig för att vara dem. 
Det ligger även i linje med Larssons (2009) åsikt om att det är viktigt att man som avsändare 
är legitim vid kriskommunikation. Att avsändaren är tydlig bör därmed innebära att kunderna 
tar till informationen i större utsträckning. 

5.4.2 Ordet är fritt - fråga vad du vill 
Fler av företagen anger i informationstexten vilka tider de är aktiva. Vilket de angav som 
mycket viktigt under intervjuerna då privatpersoner förväntar sig svar direkt. På sina 
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twitterprofiler skriver Ving, Com hem och Trygg-Hansa också ut vilka anställda inom 
företaget det är som besvarar frågor, kritik och feedback. Ving visar till och med bild på dessa 
personer. Internets utveckling har enligt Kazoleas & Tiegen (2009) inneburit att företag idag 
allt mer sällan möter sina kunder personligen. Företagens ambition att visa upp ansikte och 
namn på de anställda som vi som privatpersoner pratar med i de nya mediekanalerna kan 
innebära att den personliga relationen som internet berövat återskapas.    

Det är som sagt inte alla kanaler som kännetecknas av stor interaktion. Men då de gör det 
fungerar de som en kanal där kunder lätt kan ställa frågor och få snabba svar, vilket är 
förenligt med teorin. Enligt DiFonzo och Bordia (2002) ökar en människas känsla av 
osäkerhet om de inte får svar på sina funderingar. Att det nu, tack vare sociala medier, är så 
lätt för kunder att bolla frågor med företagen bör därmed innebära att rykten inte uppstår. 
Rykten grundar sig i en känsla av osäkerhet. Att besvara frågor kan där med ses som den enda 
vägen för företag att hantera vad Lehtonen (2008) ser som ett stort hot för företag idag. Att 
det uppstår ryktesspridning om företaget som sprider sig snabbt tack vare ny teknologi. 
 
Genomgående besvarar företagen de åsikter och frågor som kommer upp i kanalerna. Överlag 
är tonen artig och de kritiska inläggen är i minoritet. Det stämmer även överens med den bild 
som samtalsintervjuerna gav. Företagen anstränger sig att besvara och bemöta det mesta. 
Arbetet kan utifrån teorin ses som styrkande för relationen mellan kunder och företag. Enligt 
teorin är dialog avgörande för att en relation ska bli givande för alla parter. Att företagen 
engagerar sig i dialogen kan därmed i förlängningen bidra till att kunderna upplever 
relationen till företaget mer givande för dem. Vilket ger företaget trogivna kunder. 
 
Även att företagen i mycket stor utsträckning besvarar kritiska inlägg är förenligt med teori 
om kriskommunikation som säger att det är förödande att som organisation sluta sig när man 
utsätts för kritik. Företagen arbetar både med att besvara kritiska inlägg som postas direkt till 
dem samt leta upp missnöjda kunder i Twitter och bloggosfären. Om man väljer att se kritiska 
inlägg som små kriser eller frön till att större kriser ska uppstå så är kopplingen till teorin om 
kriskommunikation naturlig. Att snabbt bemöta kritik förhindrar enligt teorin att det utvecklas 
till en stor kris. Ur den synvinkeln bör företagens strategi att använda de sociala 
mediekanalerna till att snabbt bemöta missnöjda kunna förhindra att de hamnar i större kriser. 
 
5.4.3 Att göra en pudel och våga vara personlig 
Företagens inlägg är ofta informativa och lätta att förstå. Samtidigt arbetar företagen överlag 
med informella budskap. Företagens svar till privatpersoner är mer privata och lättsamma än 
vad representanter för stora organisationer normalt är. Till exempel används smileys och 
skämt. I bloggar kan företagsrepresentanter ge personliga komplimanger. Därmed ger 
företagen inte bara den information som efterfrågas för att ett problem ska bli löst utan 
använder också känsloyttringar och talar samma personliga språk som alla andra i sociala 
medier. Att företagen anpassar sig till omständigheterna och oskrivna regler i de nya 
kanalerna bör innebära att de accepteras som medlemmar. Enligt teorin måste organisationer 
anpassa sig till normer och värderingar för att accepteras och respekteras. Det personliga 
tilltalet kan också tolkas som att företagen tar tillvara på vad som menas vara det unika med 
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sociala medier. Och använder kanalen för att bygga mer personliga och därmed starkare band 
till sina kunder. Det kan också finnas en risk i att bli allt för personlig och förtrolig om det ger 
kunderna falska förhoppningar. Enligt teorin är det aldrig bra för en organisation anseende att 
lova saker man inte kan hålla.  
 
Genomgående är företagens inlägg lätta att förstå. De använder sig inte av fackliga termer 
eller krångliga formuleringar. Det bör underlätta framförallt i kontakten med missnöjda 
kunder. Larsson (2008) menar att det är mycket viktigt att kommunikationen är lätt att förstå 
för den som upplever sig vara i kris. Vad som utifrån teorin kan ses som negativt för 
transparensen och tydligheten i budskapen är att företagen ibland använder sig av 
förkortningar som inte är vedertagna. Istället används förkortningar som är unika för de olika 
kanalerna. Det skulle kunna innebära att privatpersoner som inte känner till termerna känner 
sig dumma och utanför. Förkortningarna gör det också svårare för dem som inte är vana 
sociala medieanvändare att ta till sig och förstå budskapet. 

Budskapen från företagen till personer som har ett problem som på något sätt orsakats av 
företagen är mycket ursäktande. Företagen är aldrig sena med att medge att felet är deras 
vilket är rådet enligt teorin. Det är något som Eriksson tar upp under intervjuerna när han 
säger att det ofta räcker att Com Hem medger att det finns ett problem för att kritiken ska 
tystna. Det kan tolkas som att det viktigaste för en missnöjd kund är att den blir sedd. Vad 
som kan ses som ett problem i kommunikationen mellan företag och kunder är att det inte 
alltid går att lösa problemet genom dialog. Även om företagen försöker lösa de problem 
privatpersoner vill ha hjälp med är det ibland svårt, framförallt för Telia och Com Hem. Det 
rör sig om att kunderna har problem med produkter som inte kan lösas via kommunikation. 
Det kan kopplas till Heath (2009) som menar att alla konflikter inte löser sig genom 
kommunikation mellan parterna. Organisationen måste då vara beredd att göra förändringar 
på ledningsnivå.  

Den öppenhet som företagen sa sig eftersträva i sociala medier och som teorin ser som en av 
de stora fördelarna med kanalerna kan ibland gå förlorad i praktiken. Det förekommer att 
företagen flyttar en dialog, som en kund tagit initiativet till i en social mediekanal, ut från 
kanalen. Det rör sig om att en del av de ärenden som kunder vill behandla kräver 
sekretessbelagda uppgifter. Företagen flyttar då kommunikationen till privata meddelanden 
och möjligheten för alla att ta del av informationen försvinner. Snells uttalande om att det 
bästa är att försöka svara generellt är då att ha i beaktande. Att svara generellt kan bli ett sätt 
att undgå problemet. Företagen hänvisar också ibland kunder med åsikter eller frågor vidare, 
ofta till information på företagshemsidan. Det skulle kunna innebära att kunderna känner sig 
avvisade när de sökt en kontakt och att de därmed tvekar till att engagera sig i kanalen i 
framtiden. 

Under intervjuerna var en återkommande åsikt att det inte finns någon mening med att bemöta 
en missnöjd kund som inte har någon konstruktiv kritik att komma med. Det är en bild som 
bekräftas i innehållsanalysen. De gånger som företagen inte besvarar kritiska inlägg är om 
inläggen har ett hatiskt innehåll utan att innehålla någon konstruktiv kritik eller fråga. Det 
stämmer också överens med vad intervjupersonerna sa under intervjuerna då det menade att 
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det alltid kommer att finnas en grupp av människor med en hatisk inställning. Det är förenligt 
med Coombs (2009) åsikt att kriskommunikation alltid måste anpassas till den specifika 
situationen. Om det inte finns något problem att lösa eller avsändaren faktiskt inte vill ha 
hjälp förvärras troligtvis krisen av att organisationen ger sig in i ett samtal. Larsson (2008) 
menar att organisationer måste kunna acceptera att det finns kriser kan de inte lösa och 
anpassa sig därefter. Att ta konflikten med de här personerna skulle troligtvis innebära än en 
värre konflikt för företagen då den inte skulle vara baserad på ett sakligt resonemang utan 
snarare rena personangrepp. 
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6. SLUTSATS 

Hur beskriver de utvalda företagen sitt arbete med frågor, kritik och feedback genom 
dialog i sociala medier? 
Genomgående menar företagen att det är viktigt att närvara i sociala medier då en allt större 
del av kommunikationen sker där idag. Företagen anser att de varken har möjlighet att veta 
vad som sägs eller påverka innehållet i dialogen om de inte själva deltar. Den största delen av 
arbetet läggs på att omvärldsbevaka vad som sägs i sociala medier. Arbetet med frågor, kritik 
och feedback beskrivs återkommande som en form av kundservice för att stärka företagets 
kundrelationer. Företagen själva definierar det inte som kriskommunikation i första hand. 
 
Företagen visar på en förståelse för vad sociala medier faktiskt är när de talar om möjligheter. 
Företagen ser närvaron i sociala medier som en chans till ökad interaktion och mer 
direktkontakt mellan dem och kunderna, vilket gör att avståndet mellan parterna minskar. 
Sociala medier beskrivs också som en kanal där det är lättare att konversera med många på en 
och samma gång. Arbetet med frågor, kritik och feedback underlättas enligt företagen 
eftersom att då de svarat på en fråga finns svaret kvar för allmän beskådan. Företagen 
beskriver en del skilda möjligheter utifrån de branscher de är aktiva i. Ytterligare en fördel 
som tas upp med närvaron är att det ger företagen en chans att rätta felaktigheter. Arbetet med 
frågor, kritik och feedback ses överlag som ett sätt att förebygga att ogynnsamma rykten 
sprids om företagen. Det beskrivs också som ett sätt att lösa konflikter i tid innan de leder till 
en stor kris. 
 
Företagen har insett vad teorin säger, att de inte kan styra vem de pratar med i sociala medier. 
Vidare menar företagen att dialog inte kommer av sig självt bara för att man som företag 
närvarar. Istället krävs det av dem att de är beredda att ge sina kunder det de efterfrågar i 
sociala medier. Företagen arbetar strategiskt med sin närvaro. De har tagit till flera åtgärder 
för att skapa interaktion och hålla aktiviteten levande. Internt är flera avdelningar involverade 
i arbetet med frågor, kritik och feedback. Att använda sig av kundtjänstavdelningen beskrivs 
som mycket lyckat då de är vana att bemöta frågor och kritik. I arbetet använder man sig av 
riktlinjer för hur man som företagsrepresentant bör agera och handla i olika situationer. En 
viktig del av riktlinjerna är att kunna läsa av situationen och anpassa sig till jargongen som 
råder. Det beskrivs också som viktigt att man anpassar sig till de speciella förhållandena som 
sociala medier innebär. De största åsiktsskillnaderna mellan företagen berör vilka kanaler som 
är lämpade att närvara i. Samt huruvida man ska kommentera då en privatperson skrivit något 
positivt om företaget.  

Företagen visar också en förståelse för vad sociala medier innebär när de berättar vilka krav 
de ställer. De inser att arbetet med frågor, kritik och feedback inte bara är guld och gröna 
skogar. Då innehållet i sociala medier är ständigt föränderligt gäller det att vara flexibel och 
snabbfotad i sitt arbete. Vilket ibland kan vara svårt för är en stor organisation med långa 
beslutsvägar. Något som intervjupersonerna beskriver konkurerande till kravet på snabbhet är 
att det är viktigit att tillhandahålla korrekt information. Det är en utmaning för företagen att 
leva upp till dessa krav. När man arbetar med frågor, kritik och feedback gäller det att inte slå 
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sig till ro utan att hela tiden anpassa sig och hänga med i utvecklingen. Företagen menar att 
det inte får vara hugget i sten i vilka kanaler man närvarar eftersom det är ständigt 
föränderligt var kunderna befinner sig.  

Ett gemensamt problem för företagen är svårigheterna med att utvärdera hur arbetet med 
frågor, kritik och feedback påverkar relationen med kunderna. Det beskrivs som en utmaning 
att hitta bra verktyg för mätningen. 

Hur ser innehållet ut i företagens arbete med frågor, kritik och feedback genom dialog 
i sociala medier? 
Att företagen närvarar i de undersökta sociala medierna innebär inte att det garanterat uppstår 
en dialog med kunder där frågor, kritik och feedback behandlas. Hur aktiva företagen är i 
arbetet med frågor, kritik och feedback skiljer sig åt dem emellan. Under samtalsintervjuerna 
framkom ett resonemang om att företagen inser att de har olika grundförutsättningar som 
påverkar deras arbete. Tonen i dialogen som företagens twitterkonton och facebookprofiler 
deltar i är mestadels positiv. Det är få kommentarer som är mycket kritiska eller direkt 
hatiska. I bloggosfären är företagens aktiviteter framförallt inriktade på att bemöta kritiker. 
 
Företagen arbetar med att förhindra konflikter genom att både besvara kritiska inlägg som 
postas direkt till dem samt leta upp missnöjda kunder i Twitter och bloggosfären. De arbetar 
också med att förhindra ryktesspridning genom att besvara frågor. Undantag från att svara på 
frågor och åsikter görs enbart när det inte finns något konkret att bemöta i inlägget. Det togs 
under samtalsintervjuerna upp att det inte finns någon vinning i att hjälpa den som inte vill ha 
hjälp. Företagens aktiva närvaro leder till blandade reaktioner från privatpersoner men överlag 
positiva. Många blir både glada och förvånade över att bli kontaktade av företaget.  
 
Överlag visar företagen på en förståelse för vad sociala medier är både under intervjuerna och 
i sin aktiva närvaro. De är personliga i sina kommentarer och använder sig genomgående av 
ett vardagligt språk. Möjligheterna till dialog utnyttjas genom att företagen överlag svarar på 
privatpersoners frågor och åsikter samt uppmuntrar till vidare dialog i sina kommentarer. 
Företagen svarar snabbt och är flexibla efter den situation som råder samtidigt finns det viss 
enhetlighet i deras uppförande. De använder lättförståliga budskap och svarar både med 
information och personliga hälsningar. Vilket visar att de anpassat sig till de förhållanden och 
möjligheter som sociala medier utgör. 
 
Budskapen är genomgående kortfattade och lätta att ta till sig. Ett undantag är på Twitter då 
det ibland används förkortningar som är svåra att förstå. När kunder är kritiska eller berättar 
om ett problem är budskapen mycket förstående och ursäktande. De är även informativa på så 
sätt att man försöker ge information som kan lösa problemet. Problem kan dock uppstå då det 
inte rör sig om problem som kan lösas genom kommunikation utan är mer djupgående.  
 
Under samtalsintervjuerna belystes öppenheten och den stora spridningen som en av de stora 
vinsterna med närvaron i sociala medier. I praktiken går dock öppenheten förlorad ibland. När 
frågor eller kritik innehåller sekretessbelagda uppgifter flyttar företagen konversationen till 
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privata meddelanden. Möjligheten för alla att ta del av och påverka informationen försvinner 
då. Även frågor och åsikter hänvisas ibland vidare från de sociala medierna till företagens 
webbplats. 

Slutligen kan sägas att företagens arbete med frågor, kritik och feedback i sociala medier är 
överensstämmande med hur kriskommunikation bör se ut. De arbetar öppet, snabbt och 
flexibelt. Företagen själva beskriver inte arbetet som kriskommunikation då de menar att en 
kris är mycket större händelser, till exempel naturkatastrofer. Istället beskrivs arbetet som en 
form av relationsbyggande med kunderna. Att de arbetar med att uppmärksamma problem 
och konflikter i sociala medier är dock en förutsättning för att starka relationer ska uppstå och 
bevaras.  
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7. EGNA REFLEKTIONER 

Under studiens gång framkom att företagen gärna vill integrera med sina kunder. De möter 
dock hinder på vägen. Det tycks vara svårt för de företag som har lite tråkigare produkter att 
skapa ett engagemang hos kunder i sociala medier. Människor har inte så stort intresse att 
småprata med sin bredbandsleverantör eller försäkringsbolag till vardags. Det är mestadels 
när kunderna har ett problemde är intresserade av att komma i kontakt med företagen, till 
exempel då mobilen inte funkar. 
 
Under studiens gång har vi lagt märke till att företagen gärna vill vara förtrolig med sina 
kunder i sociala medier. Budskapen är inte enbart informativa utan har inslag av vad som 
närmast kan beskrivas som ett flörtande med kunderna. Det kan tolkas som att sociala medier 
både är en kanal för information och förhållanden. 

Under studiens gång har vi reflekterat över vad som tycks göra ett företag framgångsrikt i sitt 
arbete i sociala medier. Tydligt är i alla fall att sociala medier inte garanterat leder till ökad 
interaktion och starkare relationer mellan företag och kunder. En gemensam nämnare tycks 
vara en förståelse för vad sociala medier innebär. Samt att som företag vara säker på sig själv 
och vilka förutsättningar man har. Det blir troligtvis svårt om man varken har koll på vad 
sociala medier är eller vad man vill och kan uppnå med en företagsnärvaro. Vi har även 
funderat över hur långt utvecklingen kan gå. Finns det någon gräns för hur många vänner ett 
företag kan ha och samtidigt ha en relation med alla som är givande för båda parter. Kanske är 
det viktigare att som företag ha en liten trogen vänskara som sedan sprider företagets 
renommé vidare som ringar på vattnat. 

När vi under arbetets gång diskuterat med varandra har vi ställt oss undrande till att Twitter 
ses som en så pass viktig kanal i arbetet med frågor, kritik och feedback av företagen. I 
jämförelse med Facebook är det fortfarande en relativt liten kanal. När vi följt twitteflödet 
under analystidens gång var det också tydligt att det är en viss typ av kunder som företagen 
kommer i kontakt med där. Det är förvånade många som är mediemänniskor från Stockholms 
innerstad. Är det en speciellt viktig målgrupp att bygga relationer med?  Kanske är det viktigt 
att bli accepterad hos den gruppen då det är de som i stor utsträckning sätter agendan för vad 
som är rätt i kommunikationsbranschen. 
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8. FRAMTIDA FORSKNING 
 
• Det vore av intresse att studera företagens arbete med frågor, kritik och feedback utifrån 
kundernas perspektiv. En intressant studie vore att intervjua de bloggare som företagen 
kontaktat om deras upplevelser. Det skulle ge bättre förståelse för hur relationen påverkas av 
företagens aktiviteter.  

• Under studien var det tydligt att företagen har svårt att utvärdera sitt arbete. I en framtida 
studie skulle det därför vara intressant att undersöka hur bättre verktyg kan tas fram för att 
utvärdera kommunikationen i sociala medier.  
 
• I vår studie har vi enbart fokuserat på vinstdrivande organisationer. Det skulle vara 
intressant att studera hur omständigheterna ser ut för offentliga organisationer som arbetar 
med frågor, kritik och feedback i sociala medier.  

• Det framkom under studiens gång att det finns svårigheter för företag med tråkigare 
produkter att skapa en dialog med kunder. Därför vore det intressant att forska vidare kring 
hur även de skulle kunna skapa engagemang hos kunder via sociala medier.    
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2. Berätta kort om organisationens verksamhet 

Tema 2: Allmänt om sociala medier 
1. Hur länge har ni arbetat med frågor, kritik och feedback genom dialog i sociala medier?  
2. Vad kallar ni ert arbete med frågor, kritik och feedback genom dialog i sociala medier? 
3. Hur kom det sig att ni som organisation beslutad er för att bli engagerade i dialogen i 
sociala medier och bemöta frågor, kritik och feedback?  
4. I vilka olika sociala medier deltar ni i dialoger med kunder? 
    Följdfråga: Varför har ni valt just dessa sociala medier? 
5. Berätta om på vilket sätt ni är aktiva i de olika forumen med kunddialog?  
6. Kan du ge exempel på en aktivitet som varit speciellt lyckad i sociala medier?  
    Följdfråga: Kan du även ge exempel på en aktivitet som gått mindre bra? 
7. Hur har ert deltagande i dialogen i sociala medier blivit bemött? 
    Följdfråga vid behov: Är människor som ni möter i sociala medier mest positivt eller 
negativt inställda till er närvaro? 
 
Tema 3: Målgrupp och omvärldsbevakning i sociala medier 
1. Vilken/ vilka inom er målgrupp är det ni vänder er till i sociala medier?  
2. Vilka sociala medier omvärldsbevakar ni?  
(Med omvärldsbevakning menar vi att samla information om era kunder och konkurrenter 
samt vad som sägs om er som organisation)  

Tema 4: Det dagliga arbetet med dialog i sociala medier 
1. Exemplifiera när väljer vi att besvara påståenden eller kommentar om er som organisation i 
sociala medier 
    Följdfråga vid behov: Gör ni bara detta vid direkta frågor till er? 
2. Beskriv hur ni agerar när ni ser att någon skrivit något kritiskt eller felaktigt om er som 
organisation. När väljer ni att kommentera eller inte?  
   Följdfråga: Kan du ge ett exempel på tillfällen då ni valt att kommentera? 
   Följdfråga: Kan du ge exempel på tillfällen då ni valt att inte kommentera? (Vad stod det?) 
3. Har ni en manual för hur ni bemöter frågor, kritik och feedback i sociala medier? 
  Följdfråga: Eller går ni på magkänsla? 
4. Tror du att er närvaro i dialogen i sociala medier kan förhindra att rykten och skitprat om er 
som organisation uppstår och sprider sig? 
5. Anser du att det kan förebygga att ni hamnar i större kriser att ni besvarar frågor och kritik i 
sociala medier? 
6. Hur arbetar ni rent praktiskt för att kunna vara kontinuerligt aktiva i dialogen i sociala 
medier?  
7. Hos vem eller vilka inom organisationen ligger ansvaret för den dagliga (uppdateringen) i 
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sociala medier? 
8. Hur har åsikter som ni upptäckt i sociala medier påverkat er som organisation, har det lätt 
till att ni gjort förändringar inom organisationen? 

Tema 5: Möjligheter och utmaningar med sociala medier  
1. På vilket sätt förändrar sociala medier era förutsättningar till kommunikation med er 
målgrupp? 
    Följdfråga vid behov: På vilket sätt är det lättare att skapa dialog med er målgrupp i sociala 
medier än i andra kanaler? 
2. Vilka krav ställer ert arbete med frågor, kritik och feedback genom dialog i sociala medier 
på er som organisation när det gäller aktivitet? 
3. Vilka risker ser ni med att föra en dialog i sociala medier för er som organisation? 
    Följdfråga vid behov: Tror du till exempel att det kan innebära att ni förlorar kontrollen, 
blir missförstådd eller att kunder blir än mer krävande och förväntar sig ännu mer information 
och tillgänglighet från er sida? 
4. Vad har varit de största utmaningarna med att föra en dialog om frågor, feedback och kritik 
i sociala medier? 
5. I vilka forum har det varit lättare och svårare att skapa en dialog med era kunder? 

Tema 6: Mål och utvärdering 
1. Hur utvärderar ni ert kommunikationsarbete i sociala medier? 
  Följdfråga vid behov: Gör ni några mätningar av hur nöjda kunderna är med er aktivitet i 
sociala medier? 
2. Hur anser ni att relationen till er målgrupp har påverkats av att ni för en dialog med dem i 
sociala medier och bemöter frågor, kritik och feedback? 
   Följdfråga: På vilket sätt stärker er aktivitet i sociala medier er relation till era kunder? 
 
Tema 7: Framtiden 
1. Hur planerar ni att utveckla er aktiva närvaro i sociala medier i framtiden? 

Finns det något du vill tillägga eller utveckla? 
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Bilaga 2. Manual för kvalitativ innehållsanalys 

Frågor till Facebook och Twitter 
• Övergripande beskrivning av utseendet för företagets profil 
• Hur ser företagets kommunikation ut de utvalda sociala mediekanalerna? 
• Hur ser dialogen ut i de utvalda sociala mediekanalerna? 
• Hur uppträder företagen när de får frågor, kritik och feedback från privatpersoner i de 
utvalda sociala mediekanalerna? 
Anvisningar till manualen 
Övergripande beskrivning av utseendet för företagets profil  
För att besvara frågan tittade vi på vilken bestående information som företaget tillhandahöll 
på sin profil. Vi studerade hur tydligt det var att företaget stod bakom profilen samt hur de 
uttryckte vad de ville uppnå med sin närvaro i kanalen. Vi studerade hur företagen inbjöd till 
dialog genom att titta på om de uppmuntrade privatpersoner att lämna kommentarer För att 
undersöka hur tydliga företagen var med förutsättningarna för att kommunicera med dem i 
kanalen granskades även om de skrev ut inom vilka tider de svarade samt vilka anställda det 
var som skötte profilens uppdatering.  
 
Hur ser företagets kommunikation ut de utvalda sociala mediekanalerna? 
För att besvara frågan tittade vi företagens profils aktiva närvaro i kanalen. Innehållet i de 
inlägg som företagen publicerade studerades. Vi tittade på om budskapen var tydliga samt 
inläggens intentioner, det vill säga om de gav ett informativt, expressivt eller uppmanande 
intryck. Vi studerade också om företagen använde sig av länkar och bilder. 
 
Hur ser dialogen ut i de utvalda sociala mediekanalerna? 
Frågan besvarades genom att vi studerade hur företagets interaktion med privatpersoner såg 
ut. Vi tittade både på vilket gensvar de inlägg företaget postat fått, det vill säga om 
privatpersoner kommenterat på företagens inlägg och om företagen kommenterat 
privatpersoners inlägg. Vilka som företaget förde en konversation med noterades samt den 
allmänna tonen i dialogen. För att få förståelse för dialogen granskades också om företaget 
uppmuntrade till dialog i de inlägg de postade. På Facebook tittade vi även på om 
privatpersoner konverserar med varandra på företagets Facebooksida. 

Hur uppträder företagen när de får frågor, kritik och feedback från privatpersoner i de 
utvalda sociala mediekanalerna?  
För att besvara frågan studerades först och främst om företagen svarade inlägg med frågor, 
kritik och feedback. Vi tittade också på om svaret anpassades till inläggets karaktär, det vill 
säga om det innehöll en fråga eller negativ eller positiv kritik. Budskapets karaktär studerades 
samt tonen i företagens svar. När privatpersoners inlägg innehöll en fråga eller negativ kritik 
granskade vi också hur företagen betedde sig för att nå en lösning och hjälpa privatpersonen. 
Vi studerade därmed om företagen presentera en lösning direkt i sitt svar eller om de 
hänvisade vidare. Och om de i så fall använde sig av länkar eller kontaktuppgifter. För att 
besvara hur tydliga företagen var med vem som var avsändare tittade vi på hur svaren 
undertecknades. 
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Bilaga 3, Manual till innehållsanalys av blogginlägg 
 
Frågor till blogginlägg 
• Hur ser blogginläggen ut som företagen väljer att besvara i kommentarsfältet 
• Hur uppträder företagen när de besvarar frågor, kritik och feedback från privatpersoner i de 
utvalda sociala mediekanalerna? 
• Hur ser dialogen ut i kommentarsfälten till de blogginlägg som företaget valt att besvara 
 
Anvisningar till manualen 
Hur ser blogginläggen ut som företagen väljer att besvara i kommentarsfältet 
För att besvara frågan studerade vi tonen och budskapet i de blogginlägg som företaget valt 
att kommentera i kommentarsfältet. Vi tittade på om blogginlägget innehöll en konkret fråga, 
negativ kritik och positiv feedback. Vi studerade även om inlägget gett upphov till en längre 
dialog i kommentarsfältet. 

Hur uppträder företagen när de besvarar frågor, kritik och feedback från privatpersoner i 
de utvalda sociala mediekanalerna? 
För att besvara frågan undersöktes på om svaret anpassades till inläggets karaktär, det vill 
säga om det innehöll en fråga eller negativ eller positiv kritik. Budskapets karaktär studerades 
samt tonen i företagens svar. När privatpersoners blogginlägg innehöll en fråga eller negativ 
kritik granskade vi också hur företagen betedde sig för att nå en lösning och hjälpa 
privatpersonen. Vi studerade därmed om företagen presentera en lösning direkt i sitt svar eller 
om de hänvisade vidare. Och om de i så fall använde sig av länkar eller kontaktuppgifter. . 
För att besvara hur tydliga företagen var med vem som var avsändare tittade vi på hur svaren 
undertecknades. 

Hur ser dialogen ut i kommentarsfälten till de blogginlägg som företaget valt att besvara 
För att besvara frågan studerade vi hur dialogen såg ut i kommentarsfältet till de besvarade 
blogginläggen. Vi tittade på om andra än företaget lämnat kommentarer och tonen i denna 
konversation. Hur dialogen påverkades av företagets aktiva val att delta noterades också. Det 
innebär att vi studerar om företagets svar leder till vidare interaktion med bloggaren eller 
privatpersoner. 

 
 


