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i. Abstract 
 
Social Media in Corporate Communication 

Within the private sphere, social media are an increasingly popular communication tool, which 

allow people to “network” and keep in touch with friends, family and acquaintances easily and fast. 

Now, organisations, too, are showing great interest in adopting these new media in their internal as 

well as external communication with stakeholders. However, as social media are still a relatively 

new phenomenon within communication in general, theoretical literature on the subject has not 

been able to keep up with the rapid increase in distribution and usage of the new communication 

tools. Organisations thus lack sufficient information to form an understanding of how social media 

can benefit their stakeholder communication compared to traditional media. In other words, they 

have the intent but lack the required knowledge. 

 

This thesis takes its starting point in this “literary shortcoming” and aims to establish social media 

as a corporate communication tool. The focus is on why organisations choose to implement social 

media and emphasis is put on what advantages these new media can generate compared to 

traditional communication media. The empirical basis for the thesis is four case studies from three 

different Danish organisations that are using social media for different communicative purposes. 

They were each interviewed about their experience with social media covering the media selection 

process, the implementation process and the subsequent effects of integrating social media in their 

communication efforts. These empirical data are put into the context of theories such as media 

richness, social information processing (SIP) and social construction of technology (SCOT). 

 

The analysis places social media high on the media richness scale based on criteria such as personal 

focus, immediate response and everyday language, all of which social media support. These are all 

characteristics that social media have in common with traditional rich media such as face-to-face-

communication, telephone, etc. However, as opposed to these common media, which are usually 

restricted to involve very few participants, social media enable a very wide audience to receive and 

participate in the communication. This feature is one that is characteristic for traditional mass 

media, such as television, but in contrast to television advertisement for instance, which entails 
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great expenses for the organisation, utilising social media is to a large extent cost free, both in 

regard to production and distribution. 

 

The thesis concludes that social media, on the whole, combine the best of two worlds; they offer the 

same advantages as traditional, rich media by supporting two-way communication including 

personal focus, immediate response and everyday language but with the wide distribution 

opportunities of mass media only at a lower cost and with fewer restrictions than traditional mass 

media. Collectively, this means that social media are able to tackle ambiguous, complex 

communication tasks while making the communication visible to whomever is interested. As such, 

social media have advantages that no traditional medium offers and thus, organisations can benefit 

greatly by implementing social media in their corporate communication. 
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1. Indledning 
I midten af 1990’erne skete der en teknologisk revolution, som for evigt ændrede menneskers og 

virksomheders måde at kommunikere med andre på: Internettet så dagens lys. Det nye fænomen 

gav virksomheder over hele verden mulighed for at nå ud til nye og flere kunder samt for at 

opbygge en helt ny platform for markedsføring – nemlig via en hjemmeside. I det 21. århundrede er 

hjemmesiden et af de vigtigste elementer i de fleste virksomheders profilering af både 

virksomhedens produkter og virksomheden selv, og en virksomhed, der ikke har en hjemmeside, er 

efterhånden et særsyn. Samtidigt med Internettets opståen kom også e-mailen, som fik kolossal 

betydning for, hvordan mennesker har kontakt med hinanden. Kommunikationen er kortere, 

hurtigere og mere hyppig end dengang almindelig post var normen (The New Media Consortium, 

2007, s. 2). I dag er e-mailen en selvfølge, og man har tendens til at blive overrasket, hvis én, man 

ønsker at komme i kontakt med, ikke har en e-mail-adresse. Men selv efter vi har vænnet os til e-

mailen, kommer der stadig nye kommunikationsformer til. Instant Messaging, såsom MSN 

Messenger, har skabt endnu en måde for mennesker at interagere på, hvor stilen er præget af korte 

beskeder og talesprog, og hvor det er tilladt kun at være delvist opmærksom på samtalen (The New 

Media Consortium, 2007, s. 2). I dag er et af de nyeste buzzwords inden for interpersonel 

interaktion og kommunikation sociale medier. Sociale medier inkluderer medier som Facebook, 

YouTube, diskussionsfora og blogs, hvor mennesker har mulighed for at dele bl.a. billeder og 

videoer, indgå i debatter og online-samtaler eller give andre indblik i deres liv via f.eks. en privat 

blog. I første omgang vandt fænomenet primært indpas i den private sfære, hvor det gav 

privatpersoner mulighed for at ”netværke” og opbygge og vedligeholde relationer med andre. Men i 

de seneste år har interessen for sociale medier også bredt sig til erhvervslivet, hvor virksomheder 

udtrykker stor interesse i at implementere ”nye medier”, som de kaldes, i deres kommunikation. 

 

Den hurtige udbredelse af det nye kommunikationsværktøj og den stigende interesse for at anvende 

det i praksis – både i den personlige sfære og i virksomhedsregi – betyder, at der også er et stigende 

behov for vejledning og gode anvisninger omkring anvendelsen af sociale medier. Men her opstår 

en tvivl. For hvad er sociale medier egentlig, og hvilken kommunikationsform repræsenterer de? 

Når nogen spørger: ”Hvad er sociale medier?”, er svaret tit, at ”det er for eksempel Facebook, 

MySpace, blogs og sådan”. Og det er for så vidt også rigtigt nok. Men samtidig er sådant et svar et 

tydeligt symptom på et grundlæggende problem: Der findes simpelthen ingen definition af, hvad 
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sociale medier er, hvad de kan bruges til, og hvordan de adskiller sig fra traditionelle 

kommunikationsmedier. 

 

I lyset af emnets aktualitet og min personlige interesse i det som studerende med kommunikation 

som profileringsområde, mener jeg, at det er oplagt at målrette mit speciale på at løse denne 

problemstilling. 

 

1.1 Begrebsafklaring af sociale medier 

For at have et solidt grundlag for en undersøgelse af virksomheders brug og udbytte af sociale 

medier, er det vigtigt først at forstå baggrunden for medieformens opståen og popularitet. 

Indledningsvis vil jeg derfor beskrive medietypens strukturelle karakteristika samt de 

bagvedliggende faktorer, der – udover at have ansporet selve teknologiens udvikling – gør, at 

sociale medier er blevet så populære. 

 

1.1.1 Baggrund 

”Sociale medier” er en fællesbetegnelse for flere typer teknologier eller online medier, hvis 

popularitet er vokset markant de seneste tre-fire år. Allerede tilbage i 1990’erne da Internettet var et 

nyt og endnu ganske uudforsket medie, var der diskussion om alt det, som Internettet potentielt 

kunne blive. Den udvikling, vi ser nu, og som sociale medier er en essentiel del af, afspejler meget 

af den tids debat, visioner og idealer (iCrossing, 2007, s. 7). 

 

Fra et rent praktisk synspunkt er sociale medier opstået, fordi de tekniske muligheder var til stede. 

Pga. diverse nye værktøjer og teknologier er kommunikation over store afstande i dag så godt som 

gratis, og som følge deraf behøver mennesker ikke, som før i tiden, at være i nærheden af hinanden 

rent geografisk for at indgå og deltage i fælles arbejdsrelaterede eller sociale aktiviteter (The New 

Media Consortium, 2007, s. 1). Med fremkomsten af digital teknologi og Internettet blev det 

nemmere for folk at skabe deres eget indhold i form af billeder, ord, video og lyd. Den stadigt 

faldende pris på computere, digitalkameraer og højhastighedsadgang til Internettet kombineret med 

billig (eller gratis), brugervenlig software til redigering betyder, at enhver kan kreere eksempelvis 

en online blog, der fungerer allerede få minutter efter, at beslutningen om at oprette den er taget 

(iCrossing, 2007, s. 8). Endvidere kan den tid, kommunikationen med venner, fjerne slægtninge 
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eller kolleger, der er placeret langt væk, tager, reduceres fra uger til få minutter, hvilket betyder, at 

man kan opretholde stærkere kontakt til en bredere gruppe, end man har kunnet før. Som Bindslev 

og Froda (2006) udtrykker det, er det ”relationer mellem mennesker og ikke indhold, der er i 

centrum ved sociale medier” (s. 1). 

 

Det bringer mig til den mere formålsmæssige side af sociale medier og deres popularitet. I e-bogen 

”What is Social Media?” (iCrossing, 2007) fremføres det, at det, som sociale medier repræsenterer 

og tager udgangspunkt i, er nogle ganske basale menneskelige værdier: ”Sharing ideas, cooperating 

and collaborating to create art, thinking and commerce, vigorous debate and discourse, finding 

people who might be friends, allies and lovers – it’s what our species has built several civilisations 

on.” (s. 7). Grunden, til at sociale medier er så populære, er altså, at de lader os være mennesker og 

udvikle os som mennesker. En anden, men lignende observation finder vi hos Bentwood (2008), 

som skriver, at vi konstant søger at bekræfte validiteten af den måde, hvorpå vi opfatter og 

organiserer omverdenen, og at et effektivt middel i denne bekræftelse (eller afkræftelse) er at 

kommunikere og sammenligne vores egne synspunkter med andres (s. 7). Interaktion med andre 

mennesker er altså essentielt for alle. Ifølge et whitepaper fra The New Media Consortium (2007) er 

en af grundene til de sociale mediers popularitet, netop at folk kan interagere med andre på disse 

steder – både socialt og professionelt. Uanset om det blot er for at se, om og hvordan andre har 

kommenteret på ens egne tidligere kommentarer, eller om det er for at deltage i en workshop i en 

virtuel verden, ligger attraktionen i den forbindelse mellem mennesker, som de sociale medier 

genererer (s. 4). En person er intet uden et netværk, siger Bentwood i sit whitepaper (2008) og 

argumenterer at: ”in its most basic form, someone may have an incredible idea but unless people 

hear about it, then its value is diminished.” (s. 7). 

 

Den popularitet og enorme vækst, som sociale medier har oplevet de seneste tre-fire år, grunder 

altså i, at de frembringer nogle muligheder for interaktion, som tilfredsstiller nogle ganske basale 

menneskelige behov, og som ikke kan opnås via traditionelle medier – hverken teknisk eller 

indholdsmæssigt. 

 

1.1.2 Typiske karakteristika 

I e-bogen ”What is social media?” (iCrossing, 2007) opstilles der fem egenskaber eller træk, der 

kendetegner sociale medier: 
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Deltagelse: Sociale medier opfordrer alle interesserede til at bidrage eller give feedback. 

Åbenhed: De fleste sociale medier er åbne for respons og deltagelse. De tilskynder afstemning, 

kommentering og deling af information, og der er sjældent nogen begrænsninger i forhold til 

adgang til og brug af indhold. 

Samtale: Hvor traditionelle medier fokuserer på overførsel af information til et publikum, bør 

sociale medier forstås som tovejskommunikation. 

Fællesskab: Sociale medier gør det muligt for sociale fællesskaber at opstå hurtigt og kommunikere 

effektivt. Disse fællesskaber deler fælles interesser, som f.eks. en lidenskab for fotografering, 

interesse for et bestemt politisk emne eller en yndlings-serie i TV. 

Forbundethed: De fleste typer sociale medier trives på baggrund af deres forbundethed, som består 

af links til andre websider, andre sociale medier eller personer (s. 5). 

 

Tilsammen betyder disse træk, at brugere nemt kan deltage i, samt dele og skabe indhold til et 

givent socialt medie. Samlet set er der altså tale om en type medier, hvor brugere kan kombinere 

indhold i form af tekst, billede og lyd fra flere kilder i én form, der tillader, at indholdet senere kan 

rekombineres af andre brugere. Således er brugeren i sociale medier både (med)producent, redaktør 

og læser på samme tid, jf. Bindslev & Froda (2006, s. 1). 

 

1.1.3 Typer af sociale medier 

Der findes på nuværende tidspunkt seks grundlæggende typer sociale medier: 

 

Sociale netværk, hvor brugere opretter en personlig profil og derpå opbygger et netværk ved at 

tage og holde kontakt med venner og bekendte i samme netværk eller ved at invitere venner og 

bekendte uden for netværket til at deltage. De største sociale netværkssider i dag er MySpace, 

Facebook og Bebo (iCrossing, 2007, s. 6+14 og The New Media Consortium, 2007, s. 4).  

Blogs er en slags online dagbøger. Via en blog kan man linke til andre blogs eller websider, hvor 

brugerne f.eks. kan finde mere information om det pågældende emne. Det er muligt for andre at 

kommentere på bloggens indhold og at abonnere på bloggen, så de får at vide, hvornår der er blevet 

skrevet noget nyt (iCrossing, 2007, s. 16-19). 

Wikis er brugerskabte videndatabaser, hvor folk har mulighed for at tilføje og redigere indholdet. 

En wiki kan være præcis så privat eller så offentligt tilgængelig, som skaberne ønsker, den skal 
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være. Den mest kendte wiki er online-encyklopædien Wikipedia, som blev startet i 2001, og som i 

dag indeholder mere end to millioner opslagsord på engelsk (iCrossing, 2007, s. 20). 

Podcasts er lyd- og billedfiler, som uploades til Internettet og som er tilgængelige for brugere 

gennem et abonnement (iCrossing, 2007, s. 22). 

Fora eller diskussionsfora giver brugeren mulighed for at deltage i online diskussioner og debatter, 

som oftest er tilknyttet et specifikt emne eller interesse (iCrossing, 2007, s. 6). De fleste fora er en 

indbygget del af en tilknyttet webside, men nogle er enkeltstående enheder. Fora eksisterede før 

termen ”sociale medier” dukkede op første gang, og er stadig et effektivt og populært element i 

online fællesskaber (iCrossing, 2007, s. 25). 

Content Communities minder lidt om sociale netværk i deres opbygning, idet brugere tilmelder sig 

netværket, opretter en profil og opbygger et online netværk. Men til forskel fra sociale netværk 

fokuserer content communities på at dele meget specifikke former for indhold, som f.eks. billeder, 

videoer eller linksamlinger (iCrossing, 2007, s. 26-28). De mest populære content communities er 

Flickr (billeder), del.icio.us (brugernes ”Foretrukne” links) og YouTube (videoer) (iCrossing, 2007, 

s. 6). 

 

Figur 1 – typer af sociale medier 
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mediers tekniske kunnen og deres umiddelbare egenskaber, er det ikke nok til at udgøre en komplet 

og fyldestgørende afdækning af sociale medier som kommunikationsform. I mine øjne er det især et 

problem i forhold til at anvende sociale medier på virksomhedsplan, idet der således heller ikke 

findes en redegørelse, for hvad sociale medier kan gøre for virksomheden. Kommunikation på 

virksomhedsplan skal indgå i og komplimentere virksomhedens overordnede strategi, og hvis 

sociale medier skal anvendes effektivt i virksomhedens kommunikation, er det derfor vigtigt, at 

virksomheden forstår, hvilke fordele og muligheder sociale medier kan føre med sig. Derfor vil 

specialet fokusere på sociale medier inden for virksomhedskommunikation og ikke beskæftige sig 

med sociale medier i forhold til kommunikation mellem privatpersoner. 

 

Der findes en del empirisk materiale, omkring hvordan virksomheder kan gribe en eventuel 

implementering af sociale medier an, så det er ikke svært at finde vejledninger og gode anvisninger 

knyttet til selve processen omkring det at forberede og gennemføre integrationen af sociale medier i 

virksomhedens kommunikation. Det, der i mine øjne mangler, er en fremstilling af, hvorfor 

virksomheder anvender sociale medier – altså hvilke strategiske fordele og muligheder, sociale 

medier kan genere. Specialet vil derfor primært fokusere på at identificere og forklare disse fordele. 

For at imødekomme dette formål vil mit speciale tage udgangspunkt i nogle konkrete 

virksomheders oplevelser og erfaringer med sociale medier som en integreret del af deres 

kommunikation. 

 

Mine overordnede mål for specialet er således, at 1) opnå en klar definition af, hvad sociale medier 

er, 2) at afdække sociale medier som (virksomheds)kommunikationsform og 3) at tilvejebringe en 

generel forståelse for til hvilke formål og med hvilke fordele, virksomheder kan benytte sociale 

medier. 

 

1.3 Problemformulering 

Med afsæt i ovenstående mål for specialet, har jeg udformet følgende problemformulering samt 

underspørgsmål, som vil danne udgangspunkt for specialet: 

 

Specialets sigte er at afdække begrebet ”sociale medier” med afsæt i 

organisationskommunikation og med fokus på hvorfor virksomheder benytter sociale medier. 

Herunder ønsker jeg at besvare følgende underspørgsmål: 
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1. Hvilken rolle spiller sociale medier i (danske) virksomheders kommunikationsstrategi og –

planlægning, og hvilke strategiske overvejelser ligger bag implementeringen? 

 

2. Hvordan adskiller sociale medier sig fra gængse kommunikationsværktøjer/-kanaler? 

 

3. Hvilke strategiske fordele og muligheder kan denne kommunikationsform give 

virksomheder i forhold til almene kommunikationsformer? 

 

Problemformuleringen og de tilhørende spørgsmål lægger op til, at specialet vil trække både på et 

teoretisk og et praktisk aspekt. Hvordan, jeg vil inddrage disse to aspekter og kombinere dem i 

besvarelsen af problemformuleringen, vil blive nærmere beskrevet i næste afsnit. 
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2. Metode 
Hele bevæggrunden for at skrive dette speciale er, at der mangler en fyldestgørende definition af 

begrebet sociale medier og med det også en grundlæggende mængde teori omkring anvendelse og 

udbytte af sociale medier. Specialet er i sig selv målrettet mod at bidrage til den mængde teoretiske 

og akademiske tekster, der findes omkring emnet. Samtidig betyder den sparsomme mængde 

eksisterende empiri, at jeg selv skal ud og skabe en del materiale. 

 

For at fremskaffe den type empiri, der skal til for at belyse emnet, er det mest relevant at anvende 

kvalitativ dataindsamling, idet netop kvalitative metoder ifølge Rienecker og Jørgensen (2004) er 

gode til at undersøge hidtil uudforskede områder (s. 27). Jeg ønsker således først og fremmest at 

inddrage kvalitativ empiri i form af interviews med nogle virksomheder omkring deres brug af 

sociale medier og de resultater, de har høstet. En kvalitativ undersøgelse vil give mig et godt indblik 

i, hvad virksomhedernes bevæggrunde er for at anvende sociale medier, deres strategiske 

overvejelser osv. De udvalgte virksomheder skal altså forstås som casestudier, som kan bruges til at 

sige noget generelt om de virksomhedsstrategiske muligheder, sociale medier kan frembringe, jf. 

Andersen (2003, s. 151). Langt den overvejende del af den empiri, jeg vil anvende, vil altså bygge 

på primærdata fra cases, som jeg selv udvælger og udtrækker materiale fra. 

 

Det teoretiske grundlag for mit speciale vil bygge på teori omkring medieforbrug og –udvikling 

inden for organisationskommunikation samt på mere grundlæggende teori omkring kommunikation 

i virksomheder. De specifikke teorier, jeg anvender, beskrives nærmere i afsnit 3. 

 

Opgavens metode bygger altså dels på brug af teori om virksomheders 

kommunikationsmedieforbrug og dels på indsamling af primærdata ved hjælp af kvalitative 

interviews. Metoden er således baseret både på en teoretisk og en mere praktisk orienteret tilgang til 

problemstillingen. Med denne kombination mener jeg at kunne bidrage til litteraturen omkring 

sociale medier og nå frem til en grundig og fyldestgørende definition af sociale medier som 

kommunikationsform i virksomhedssammenhæng. 
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2.1 Cases 

Specialet handler grundlæggende om at skabe ny viden om virksomheders brug og udbytte af 

sociale medier, og netop i skabelsen af ny viden er cases et ideelt forskningsværktøj. Eftersom 

formålet med specialet er at producere generaliseret viden omkring virksomheders anvendelse og 

udbytte af sociale medier, er det nødvendigt at inddrage flere virksomheder i undersøgelsen. 

Dermed anvender jeg, hvad Andersen (2003) betegner som ”multiple casestudier” (s. 153). Jeg har 

udvalgt tre virksomheder, hvoraf én opererer med sociale medier som internt kommunikationsmedie 

og to bruger sociale medier til ekstern kommunikation. Den ene af disse to sidstnævnte 

virksomheder er repræsenteret ved to separate kampagner, hvorfor der er tale om fire casestudier i 

alt. 

 

For at have belæg for at fremsætte en generel betragtning omkring sociale medier i 

virksomhedskommunikation, er det vigtigt, at casevirksomhederne repræsenterer et så bredt udsnit 

af danske virksomheder som muligt. Det har derfor været en bevidst overvejelse i udvælgelsen af 

casevirksomheder, at de skulle repræsentere forskellige organisationstyper og forskellige brancher. 

Der inddrages derfor en bank, et mejeriselskab og en non-profit organisation. Jeg har bevidst 

fravalgt virksomheder inden for medie- og kommunikationsbrancherne, da sådanne virksomheder 

typisk er på forkant med en given kommunikationsteknologi som eksempelvis sociale medier og 

derfor ikke repræsenterer en ”gennemsnitlig” dansk virksomhed. De tre udvalgte virksomheder 

adskiller sig endvidere, ved at de opererer med forskellige typer af sociale medier, nemlig 

debatforum, blogging og sociale netværk. De fire casestudier vil blive beskrevet nærmere i 

forbindelse med analysen (afsnit 4). 

 

Jeg anerkender, at et udvalg på tre virksomheder ikke kan betragtes som et fuldstændigt 

repræsentativt udsnit af det samlede danske erhvervsliv, men jeg mener, at de fire cases er 

tilstrækkeligt til at kunne påpege generelle tendenser omkring anvendelsen af sociale medier i 

virksomhedskommunikation og dermed give et billede af hvorfor, hvordan og med hvilke fordele, 

virksomheder benytter – og kan benytte – disse nye medier. 
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2.2 Dataindsamlingsteknikker 

Andersen (2003) opstiller tre kriterier, for hvordan man skelner mellem – og efterfølgende udvælger 

– dataindsamlingsteknikker. De første to kriterier refererer til henholdsvis typen af data (kvalitative 

eller kvantitative) og til, om der er tale om primær- eller sekundærdata. Det tredje kriterium 

omhandler, hvorvidt der er tale om stimulidata eller ikke-stimulidata. Hvis den enhed, som er 

genstand for undersøgelsen, udsættes for en form for stimuli i forbindelse med dataindsamlingen, 

taler man om stimulidata. Eksempelvis betragtes spørgsmålene i et interview som stimuli, idet de 

får respondenten til at svare. 

 

Der er allerede redegjort delvist for hvilke dataindsamlingsteknikker, der anvendes, idet der er taget 

stilling til hvilken type data, der er behov for – nemlig kvalitative – og idet det står klart, at der er 

behov for en stor mængde primærdata. Den dataindsamlingsteknik, der skal anvendes, skal altså 

opfylde disse tre kriterier: Data skal være kvalitative, primære og baseret på en vis mængde stimuli 

af respondenterne. Den dataindsamlingsteknik, der bedst opfylder disse kriterier, er et ustruktureret 

eller semistruktureret interview. 

 

Dvs., at interviewene bør bygge på åbne svarmuligheder, og at emnerne og rækkefølgen for 

spørgsmålene ikke er lagt fuldstændig fast på forhånd, men er delvist afhængig af 

spørgesituationen. Det er dog vigtigt, idet casestudierne skal anvendes til at tilvejebringe nogle 

generelle betragtninger, at der er en vis grad af standardisering af interviewene med de forskellige 

virksomheder, således at deres svar efterfølgende kan sammenholdes. I forhold til specialets formål 

er der også visse spørgsmål og emner, som det er nødvendigt, at samtlige casevirksomheder 

forholder sig til. Derfor vil et semi-struktureret interview være mest hensigtsmæssigt i henhold til 

specialets formål. 

 

2.3 Interview-teori 

Kvale (1994) betegner et interview som et intersubjektivt foretagende mellem to personer, der taler 

om et eller flere emner af fælles interesse. Det er vigtigt at anerkende, at man som interviewer ikke 

blot samler udsagn fra den interviewede, men at man i kraft af sin rolle faktisk har indflydelse, på 

hvilken retning samtalen bevæger sig i. Interviewerens spørgsmål vil bestemme, hvilke aspekter af 
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emnet den interviewede vil komme ind på og tage stilling til, og interviewerens aktive lytten og 

opfølgning vil have afgørende indflydelse, på hvordan samtalen forløber (s. 182). 

 

De interviews, der indgår i undersøgelsen, vil være semistrukturerede; spørgsmålene er 

forudbestemt, men der vil samtidig være mulighed for at ændre spørgsmålenes rækkefølge og/eller 

form og for at tilføje tillægsspørgsmål for eventuelt at få uddybet og forfølge den interviewedes 

svar (Kvale, 1994, s. 129). Ifølge Flick (2007) sikrer forudbestemte spørgsmål konsistens og 

sammenhæng mellem de forskellige interviews, således at resultaterne senere hen kan 

sammenlignes (s. 64). Nogle af de forudbestemte spørgsmål, som indgår i interviewet (se bilag A), 

er udarbejdet med tanke på, at det skal være muligt at knytte dem til de teorier, som specialets 

analysedel tager udgangspunkt i. Således har følgende spørgsmål relation til bestemte teorier: 

 

 Spørgsmål 1 + 3 + 4 = Media Richness 

 Spørgsmål 2 = Lasswell 

 Spørgsmål 5-7 = Social Information Processing 

 Spørgsmål 8-10 = Social Construction of Technology 

 

Tilknytningen er dog ikke på nogen måde indikeret i de enkelte spørgsmål, da det vil forudsætte, at 

det rent faktisk er de teorier, som har dannet baggrund for casevirksomhedernes valg og anvendelse 

af sociale medier, og at virksomheder har været bevidste omkring det. 

 

Overordnet set er interviewet struktureret med henblik på at opfylde specialets mål om at opnå et 

generaliseret indblik i virksomheders valg, brug og udbytte af sociale medier. For at opfylde dette 

formål er det særdeles vigtigt, at interviewpersonerne har indgående kendskab til alle aspekter 

omkring det sociale medie, der benyttes i den pågældende virksomhed. Det gælder både viden 

omkring strategiske overvejelser i forbindelse med medievalg, implementeringsprocessen og dens 

forløb, effekten af det specifikke sociale medie, med mere. Dette er derfor det mest afgørende 

kriterium, når det gælder valg af interviewpersoner. På denne måde sikres det, at 

interviewpersonerne har de erfaringer, der er relevante for undersøgelsen, jf. Flick (2007, s. 80). 

 

Kvale (1994) understreger, at man kun bør foretage så mange interviews, som det er nødvendigt, for 

at finde ud af det man har brug for vide (s. 108). Forudsat at de enkelte interviewpersoner lever op 
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til førnævnte kriterium, er det ikke nødvendigt at inddrage flere repræsentanter fra de enkelte 

casestudier i undersøgelsen. Der vil derfor blive foretaget ét interview i hver af de fire casestudier. 

 

Med hensyn til fortolkningen af interviews påpeger Kvale (1994), at fortolkerens forudsætninger 

altid vil indgå mere eller mindre implicit i de spørgsmål, han eller hun stiller, og i forlængelse heraf 

påvirke hvad der udledes af svarene. Dermed kan interviewerens fortolkning blive kilde til en mulig 

fejl i analysen (s. 207). Validiteten af analysen afhænger også af indholdet af interviewpersonernes 

udsagn. Det, den interviewede fortæller, kan være sandt eller falsk, da de kan være pålidelige eller 

upålidelige vidner om deres egen og andres adfærd (s. 214). Der vil blive taget højde for disse to 

aspekter under både interviewet og under analysen og fortolkningen deraf. 

 

2.4 Struktur 

Jeg har nu redegjort for målsætning og metodetilgang for specialet. Næste afsnit vil dreje sig om det 

teoretiske grundlag for opgaven. Her præsenteres og forklares de teorier, der vil danne 

udgangspunkt for alle efterfølgende elementer i opgaven, inklusive udformningen af 

interviewspørgsmål og -emner og analysen af det indsamlede materiale. Derefter følger analysen af 

den empiri, der er fremkommet gennem interviews med de fire casestudier, og hernæst en 

diskussion af de fremkomne resultater, som leder over i en afsluttende konklusion, hvor jeg vil 

fremsætte nogle generelle betragtninger i forhold til virksomheders anvendelse og udbytte af sociale 

medier. 
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3. Teori 
Specialets fokus er at se på anvendelsen af sociale medier i en 

organisationskommunikationskontekst. Derfor er det vigtigt først at få denne overordnede ramme 

omkring virksomhedskommunikation på plads, for senere at kunne knytte sociale medier dertil. Til 

dette formål vil jeg anvende Lasswells kommunikationsmodel, som er en af de første og mest 

anerkendte modeller inden for kommunikation. Modellen, som danner udgangspunkt for mange 

nyere og mere komplekse modeller, vil blive gennemgået i afsnit 3.1. 

 

Efter at have gjort rede for den overordnede kommunikative kontekst, som sociale medier skal 

knyttes til, vil jeg i afsnit 3.2 fokusere mere på den type kommunikation, som sociale medier 

repræsenterer. Eftersom sociale medier bl.a. er karakteriseret ved, at de er web- og dermed 

computerbaserede, er det nærliggende at se på det, der kaldes computer mediated communication 

(CMC), altså computerbaseret kommunikation. Ved at kigge nærmere på dette teoretiske område er 

det muligt at opnå en forståelsesramme, for hvad der kendetegner computerbaseret (og webbaseret) 

kommunikation og således komme nærmere en afdækning af sociale medier som 

kommunikationsmedie. 

 

Det grundlæggende spørgsmål, som specialet er bygget op omkring at besvare, er spørgsmålet om, 

hvorfor virksomheder vælger at implementere sociale medier i deres kommunikation. Blot fordi en 

ny kommunikationsteknologi dukker op på markedet, er det ikke ensbetydende med, at den 

automatisk og hurtigt bliver taget i brug af alle (virksomheder). Det gælder ikke mindst for de nye 

sociale medier. Der findes mange teorier, der drejer sig om at identificere de faktorer, der kan sige 

noget om, hvorfor og i hvilken grad forskellige kommunikationsteknologier og –former vil blive 

brugt i forbindelse med virksomhedsrelaterede kommunikationsopgaver. En af de mest anerkendte 

er media richness-teorien, som i samspil med den såkaldte social information processing (SIP) teori 

udgør et godt grundlag for at forstå virksomheders valg og anvendelse af medier. De to teorier vil 

blive gennemgået i henholdsvis afsnit 3.3 og 3.4. I forlængelse af og i kombination med SIP-

teorien, kan Pinch og Bijkers social construction of technology (SCOT) teori desuden anvendes til 

at forklare, hvordan sociale påvirkninger fra omverdenen har indflydelse på, hvordan en given 

teknologi udvikler sig og anvendes i en virksomhed. Dvs., at SCOT-teorien, som vil blive forklaret 

nærmere i afsnit 3.5, kan anvendes til at identificere påvirkninger i forhold til, hvordan en given 
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teknologi opstår, og hvorfor den samme teknologi kan udvikle sig forskelligt fra virksomhed til 

virksomhed og i forskellige kontekster. 

 

Et andet formål med specialet er at afdække hvilken kommunikationsform, sociale medier 

repræsenterer, og herunder hvordan de adskiller sig fra almene kommunikationsmedier. Det vil i 

den forbindelse være relevant at se på begrebet genre, for at undersøge hvorvidt kommunikation via 

sociale medier kan kategoriseres som genre. Størstedelen af de eksisterende teorier omkring 

genrebegrebet tager udgangspunkt i genreanalyse, som fokuserer på at genrebestemme en given 

tekst ud fra faktorer som f.eks. trækstruktur og sprogbrug. Denne tilgang er dog ikke relevant for 

specialet, idet min analyse vil tage udgangspunkt i anvendelsen af og tilgangen til sociale medier 

inden for virksomhedskommunikation, og ikke i en konkret kommunikativ enhed (f.eks. en tekst) 

udsendt via sociale medier, som altså kunne have været genstand for en reel genre- eller 

tekstanalyse. Med dette for øje er Swales’ genreteori hensigtsmæssig at anvende, fordi den 

medtager et bredere perspektiv og ser på, hvordan genrer opstår og dannes via såkaldte 

diskursfællesskaber, som f.eks. kan være en virksomhed. Jeg vil komme nærmere ind på Swales’ 

genreteori i afsnit 3.6. 

 

3.1 Lasswell 

Organisationskommunikation bygger i det store og hele på almen kommunikationsteori, og en 

klassisk kommunikationsmodel er derfor et godt udgangspunkt for at illustrere kommunikation i 

organisationer. Lasswell (1948) opstiller en model med udgangspunkt i spørgsmålet: ”Hvem siger 

hvad (hvordan) i hvilken kanal til hvem og med hvilken effekt?” (s. 37). 

 

Figur 2 – Lasswells kommunikationsmodel 

 

 
Kilde: Frandsen et al., 2002, s. 35 

 

Lasswells model er lineær og betragter kommunikation som overførsel af budskaber, hvor man går 

fra element til element og derved gennemløber hele kommunikationsprocessen, fra afsenderen får 

Who? 
Communicator 
Control Analysis 

Says what? 
Message 
Content analysis 

In which channel? 
Medium 
Media analysis 

To whom? 
Receiver 
Audience analysis 

With what effect? 
Effect 
Effect analysis 
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en idé og formulerer en hensigt, til modtageren har afkodet budskabet og handlet i 

overensstemmelse med det (Søderberg og Villemoes, 1994, s. 50-51). Lasswells model 

repræsenterer således det såkaldte transmissionsparadigme. Thorlacius & Højbjerg (2002) skriver, 

at det, der kendetegner transmissionsteorierne, er, at kommunikationen opfattes som en 

transmission af budskaber, og at de primært fokuserer på effekten af det overførte budskab frem for 

den betydning, som opstår hos modtageren (s. 26). Afsenderens intentioner med sit budskab er at 

påvirke modtagerens bevidsthed eller adfærd. Kommunikation betragtes således som noget, der har 

en effekt, og hvis effekten er en anden end den tilsigtede, foreligger der en kommunikationsfejl. 

(Frandsen et al., 2002, s. 34). Hovedvægten i Lasswells model ligger altså på det funktionelle aspekt 

– på det, som kommunikation kan bruges til. 

 

Som led i effekt-diskussionen påpeger Thorlacius & Højbjerg (2002), at det er meget centralt i 

forbindelse med anvendelse af transmissionsteorierne at stille spørgsmålet ”hvad gør medier ved 

folk?”, hvilket illustrerer, at medier tillægges en meget stor magt, når det handler om overførsel af 

et budskab (s. 26). Heri ligger der en implicit antagelse om, at hvis en virksomheden vælger det 

rigtige medie, kan den frembringe præcis den effekt, den ønsker, fordi medier har meget magt i 

forhold til den passive modtager. I forlængelse heraf kan spørgsmålet om, hvorfor virksomheder 

vælger et specifikt medie besvares udelukkende med henvisning til den effekt, som virksomheden 

ønsker at generere – vel at mærke, hvis man følger Lasswells argument. 

 

Lasswells model og andre lignende modeller inden for transmissionsparadigmet forbindes ofte med 

det kritiske tilnavn ”kanyleteori”, hvor kommunikation opfattes som en indsprøjtning, som 

modtageren er det passive offer over for (Frandsen et al., 2002, s. 35). Modellen har altså en 

indbygget svaghed, idet den overvurderer afsenderens og mediets magt og samtidigt undervurderer 

modtagerens evne til at sortere i og fravælge budskaber. Ifølge Søderberg og Villemoes (1994) kan 

modtageren endvidere – uanset om det er bevidst eller ubevidst – afvise eller beskytte sig mod 

budskaber, som ikke stemmer overens med den forståelse og de meninger, som modtageren i 

forvejen har i forhold til sig selv og omverdenen (s. 51). Selvom transmissionsteorierne – og i høj 

grad Lasswells model – stadig ligger til grund for meget kommunikationsplanlægning i dag, har de 

altså nogle begrænsninger, som medfører, at de ikke helt opfylder kriterierne for en moderne 

kommunikationsplanlægning. 
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Det er dog vigtigt at understrege, at især den effekt-orientering, som Lasswells model repræsenterer, 

ikke desto mindre er særdeles relevant i forhold til moderne kommunikationsplanlægning samt i 

forhold til dette speciales undersøgelsesområde. Det er naturligvis vigtigt for en virksomhed at have 

den ønskede effekt for øje i hvilken som helst kommunikationsplanlægningsproces. Den 

grundlæggende teori omkring organisationskommunikation, som danner basis for specialets 

teoretiske flade, vil derfor tage udgangspunkt i Lasswells model, men jeg vil forholde mig kritisk til 

den i forhold til at tage højde for modtagerens reception af og mediets indvirkning på et givent 

budskab. 

 

3.2 Computer Mediated Communication – CMC 

Termen computer mediated communication (CMC) refererer til enhver form for kommunikation 

mellem mennesker, som sker gennem eller ved hjælp af computerteknologi – termen dækker altså 

også over Internet-baseret kommunikation. Computerbaseret kommunikation kan siges at have 

eksisteret siden den første elektroniske, digitale computer blev opfundet omkring Anden 

Verdenskrig, eller i det mindste siden den første dokumenterede e-mail-prototype blev sendt engang 

i 1960’erne. Teknisk set kan fremkomsten af CMC dermed dateres omkring 50 år tilbage i tiden. 

Men det er først som følge af den voksende popularitet og udbredelse af pc’en i 1990’erne – især i 

forbindelse med e-mailing, chat og Internet-surfing – at CMC har høstet videnskabelig interesse. 

Indtil da havde akademisk interesse i menneskers måde at interagere og kommunikere på via 

computerteknologi ifølge Thurlow et al. (2004) fokuseret udelukkende på praktiske aspekter såsom 

dataudveksling og udvikling af hardware, mens interessen i CMC i dag primært fokuserer, på 

hvordan menneskelig, interpersonel kommunikation på og gennem Internettet fungerer (s. 14-16). 

Evolutionen af CMC som forskningsområde bygger på bidrag fra mange forskellige 

videnskabsområder, som f.eks. medievidenskab, journalistik, sociologi, lingvistik, handel og politik, 

og har derfor udviklet sig til et tværfagligt og særdeles mangeartet fagområde. Det er ifølge 

Thurlow et al. (2004) således ikke muligt at give en tydelig og afgrænset definition af CMC, fordi 

anvendelsen af CMC ikke er begrænset til et specifikt forskningsfelt eller -formål. Eksempelvis 

tager mange en socialpsykologisk tilgang til CMC ved at undersøge, hvordan mennesker bruger 

computere til at håndtere interpersonel kommunikation, danne indtryk af andre og skabe og 

vedligeholde forhold til andre mennesker – ofte med fokus på forskellen mellem online og offline 

interaktioner. En anden afgren af CMC forskning ser på brugen af paralingvistiske figurer (f.eks. 
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smileys og såkaldte emocotions), pragmatiske regler såsom turtagning samt diskursanalyse af 

computermedierede samtaler (s. 14-16). 

 

Også inden for organisationskommunikation, som er dette speciales metaramme, har CMC været 

genstand for diverse undersøgelser. Efter Jones’ (1995) udsagn har meget af den akademiske 

litteratur, der i dag findes omkring CMC, faktisk sit udspring inden for 

organisationskommunikation og har rødder i videnskabelige studier omkring indførelsen af 

computere på arbejdspladsen (s. 234). Inden for virksomhedsregi har CMC-relaterede studier især 

handlet om, hvordan computerbaseret kommunikation fungerer i forhold til ansigt-til-ansigt 

kommunikation i forbindelse med beslutningsprocesser i grupper eller i relation til opgaveløsning 

(f.eks. Li, 2008, s. 596). Langt den overvejende del af disse undersøgelser gør brug af såkaldte 

media capacity theories (mediekapacitetsteorier), som har det fælles udgangspunkt, at medier 

adskiller sig fra hinanden med hensyn til deres evne til at befordre kommunikative signaler. 

 

I henhold til dette speciale vil tilgangen til CMC være baseret på at undersøge, hvorfor 

virksomheder vælger computermedieret kommunikation, eller mere specifikt sociale medier, frem 

for mere traditionelle kommunikationsformer. Det er altså ikke en undersøgelse af, hvordan en 

given kommunikationssituation forløber forskelligt, afhængigt af om der benyttes computerbaseret 

kommunikation eller ansigt-til-ansigt kommunikation; fokus er at identificere de faktorer, der gør, 

at virksomheder vælger det ene medie frem for det andet. I den forbindelse er det først og fremmest 

relevant at inddrage en media capacity theory, som her vil være Daft og Lengels media richness 

model. Som supplement til den vil jeg desuden bringe den såkaldte social information processing 

model i spil. CMC-teorien i sig selv vil altså ikke blive inddraget i analysedelen, idet det er disse 

ovennævnte afgrene, der er interessante at arbejde med. 

 

3.3 Media Richness Theory 

Daft og Lengels media richness teori fra 1980’erne handler om at forklare, hvorfor én 

kommunikationsform (bør) vælges til fordel for en anden, alt efter hvilken kommunikationsopgave, 

virksomheden står over for (Miller, 2003, s. 270). Ifølge Daft og Lengel (1986) adskiller 

kommunikationsopgaver sig fra hinanden med hensyn til graden af tvetydighed. Tvetydighed er til 

stede, når der (potentielt) findes flere forskellige modstridende fortolkninger af et emne. Hvis f.eks. 

en leder skal løse en konflikt mellem to ansatte, befinder han sig i en situation, hvor 
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kommunikationen potentielt kan misfortolkes eller i alt fald fortolkes forskelligt af de to ansatte – 

derfor er der tale om en tvetydig kommunikationsopgave. Omvendt er det en meget utvetydig 

opgave at skulle informere de ansatte omkring et snarligt møde, fordi det ikke er sandsynligt at en 

simpel påmindelse vil kunne fortolkes på flere forskellige måder (s. 271). Udfordringen for 

virksomheden består i at vælge det kommunikationsmedie, der passer bedst til den givne 

kommunikationsopgaves grad af tvetydighed (Daft et al., 1987, s. 359). 

 

Der er ifølge Daft og Lengel betydelig forskel på de forskellige kommunikationsmediers evne til at 

videregive information, og de opstiller fire kriterier, der kan bruges til at karakterisere de forskellige 

medier på dette punkt: 1) muligheden for øjeblikkelig respons, 2) brugen af flere forskellige 

signaler (ord, kropssprog, osv.), 3) brugen af dagligdagssprog og 4) mediets personlige fokus. 

Kommunikationsmedier, som opfylder alle eller mange af disse kriterier kaldes rich media – ”rige” 

medier – mens medier, der kun opfylder få eller slet ingen af kriterierne, betegnes lean media eller 

”fattige” medier, jf. Miller (2003, s. 271). Medier kan således inddeles på en skala i forhold til deres 

”rigdom”: 

 

Figur 3 – Media Richness-skalaen 
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Ansigt-til-ansigt-kommunikation er rig, fordi den generer øjeblikkelig respons fra deltagerne, 

således at fortolkningen af det kommunikerede kan observeres med det samme. Samtidigt, 

argumenterer Daft og Lengel (1986), er der flere forskellige verbale og ikke-verbale signaler i spil 

via kropssprog og stemmeføring, og informationer udveksles oftest gennem let forståeligt 

dagligdagssprog (s. 560). Som et resultat kan beskeden rettes til, uddybes og genfortolkes med det 

samme, jf. Daft et al. (1987, s. 358-359). Dette bevirker endvidere, at risikoen, for at informationen 

misforstås eller tolkes forskelligt af de forskellige parter, mindskes. Fattige medier tilvejebringer 

færre signaler og hindrer direkte respons og er således ikke hensigtsmæssige i forbindelse med 

tvetydige kommunikationsopgaver (Daft og Lengel, 1986, s. 560). Til gengæld, understreger Daft et 

al. (1987), er fattige medier effektive, når det gælder basale kommunikationsopgaver, som altså har 

en lav grad af tvetydighed, hvor eksempelvis et rigt medie, såsom ansigt-til-ansigt kommunikation, 

kan betyde unødvendig og overskydende information, idet for mange signaler kan overkomplicere 

kommunikationen og distrahere modtagerens opmærksomhed i forhold til budskabet (s. 355). 

 

Media richness-teorien præsenterer således en hypotese, der siger, at virksomheder vil være mere 

effektive i deres kommunikation, hvis de vælger et kommunikationsmedie, der matcher graden af 

tvetydighed i den givne kommunikationsopgave. Optimalt bør virksomheder altså vælge rige 

kommunikationsmedier, når de står over for en tvetydig kommunikationsopgave, og fattige medier, 

når kommunikationsopgaven er mere ligetil, hvilket illustreres i figuren på næste side: 
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Figur 4 – Media Richness-modellen 
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Kilde: Miller, 2003, s. 273 

 

Der er en del debat, om hvorvidt media richness-modellen tilvejebringer en tilstrækkelig grundig 

forklaring på processen omkring ibrugtagning af nye kommunikationsteknologier i virksomheder. 

Mange studier peger på, at der er adskillige faktorer i forbindelse med medieforbrug, der ikke tages 

i betragtning gennem opgavetvetydighed og medierigdom, jf. Miller (2003). En anden del af 

debatten går på, hvorvidt de enkelte mediers karakteristik er statisk, og i hvilken grad 

virksomheders valg af kommunikationsmedier er rationelt forankret. 

 

Således er media richness-modellen alene ikke nok til at forklare, hvorfor virksomheder 

implementerer sociale medier, idet det kræver overvejelse omkring flere faktorer, end dem, som 

denne teori opererer med. Bl.a. ønsker jeg at se på, i hvilken grad virksomheders interesse i at 

implementere sociale medier bunder i de sociale mediers generelle popularitet frem for at bunde i 

rationelle overvejelser. I den forbindelse er teorien omkring social information processing relevant 

at inddrage. 
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3.4 Social Information Processing Model 

Ifølge social information processing (SIP) modellen kan implementeringen af 

kommunikationsteknologi og brugen af kommunikationsmedier i en hvilken som helst virksomhed 

forklares ved at kigge på virksomhedens sociale miljø. Mere konkret siger teorien, at 

kommunikation med kolleger, ledere, kunder og andre interessenter har en indflydelse på 

virksomhedens mediebrug (Miller, 2003, s. 275). Som modellen nedenfor illustrerer, opfattes 

brugen af en kommunikationsteknologi som afhængig af en kompleks kombination af 1) 

kommunikationsopgavens og mediets karakteristika, 2) forudgående erfaringer og viden, 3) 

individuelle forskelle og 4) social information (som jeg herefter vil referere til som ”sociale bidrag”, 

for ikke at forvirre det med overbegrebet ”social information”, som bruges samlet om alle elementer 

i SIP-modellen). 

 

Figur 5 – Social Information Processing-modellen 

 

 
Kilde: Miller, 2003, s. 273 
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media richness-modellen, som netop opererer med disse to elementer i form af opgavetvetydighed 

og medierigdom.  

 

Fulk et al. (1987) påpeger, at hvordan et (nyt) kommunikationsmedie opfattes afhænger delvist af 

objektive faktorer såsom tilgængelighed og mediets teknologiske kunnen, men i høj grad også af 

virksomhedens ansattes (inklusive lederes) meninger, udtalelser og adfærd. Sådanne sociale bidrag 

påvirker opfattelsen af et givent kommunikationsmedie ved bl.a. at etablere kriterier for 

bedømmelse af mediet, bringe opmærksomhed til mediets vigtigste egenskab(er) og hjælpe til at 

vurdere objektive faktorer i forhold til bedømmelseskriterierne. Lad os antage, at en leder udtaler, at 

man via e-mail kan give og få hurtig respons på flere forskellige henvendelser fra en anden afdeling 

i firmaet vedrørende den samme sag. Dette sociale bidrag påvirker medieopfattelsen på tre 

forskellige planer: For det første angiver det hurtighed som et vigtigt kriterium for 

mediebedømmelse generelt. For det andet beskriver det en objektiv egenskab (evnen til at udveksle 

flere interaktive beskeder i løbet af kort tid) som et særligt karakteristisk aspekt af e-mailen som 

kommunikationsmedie; og for det tredje tilvejebringer udtalelsen en rationel begrundelse, for at 

fortolke denne objektive egenskab (at udveksle flere interaktive beskeder i løbet af kort tid) som en 

indikation af, at e-mailen opfylder bedømmelseskriteriet ”hurtighed” (s. 537-538). 

 

For at illustrere SIP-teorien – og samtidigt skelne den fra media richness-teorien – opstiller Miller 

(2003) et eksempel med en akademisk afdeling på en uddannelsesinstitution, der ønsker at øge 

brugen af web-baseret undervisning. Media richness-teorien indikerer, at kommunikationsmediet 

vil blive taget i brug, så snart det matcher kommunikationsopgavens tvetydighed og kompleksitet. 

Men ifølge SIP-modellen vil en persons brug af webbaseret undervisning også blive påvirket af 

personens interaktion med andre på uddannelsesinstitutionen (s. 273). I en virkelig situation vil der 

sandsynligvis være en del snak mellem de ansatte omkring eksempelvis mediets brugervenlighed. 

En underviser har måske hørt fra kolleger, at det er svært at oprette og vedligeholde den 

webbaserede undervisning, og dette sociale bidrag kan påvirke underviserens 

opfattelse/forventninger omkring mediets karakteristika. Ligeledes har underviseren måske talt med 

en del elever, som ikke har brudt sig om den Internet-undervisning, de har modtaget i andre fag. 

Pga. denne og andre sociale påvirkninger vil underviseren muligvis fravælge webbaseret 

undervisning, selvom det matcher den givne kommunikationsopgaves grad af tvetydighed. 
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Overordnet set siger SIP-teorien altså, at implementeringen af et givent medie eller en given 

teknologi i høj grad afhænger af den enkelte brugers interaktion med andre, der på en eller anden 

måde er bekendte med mediet. Den danner således et grundlag for at forklare, hvorfor nogle medier 

vælges frem for – og fungerer bedre end – andre i en given virksomhed eller afdeling. I denne 

tilknytning berører SIP-teorien et aspekt, som den såkaldte SCOT-teori anskueliggør yderligere – 

nemlig at en teknologi, eller mere specifikt et kommunikationsmedie, kan anvendes på vidt 

forskellige måder og til vidt forskellige formål fra virksomhed til virksomhed. 

 

3.5 Social Construction of Technology - SCOT 

Hvor SIP-teorien fokuserer på, hvordan beslutningsprocessen omkring medieforbrug og -valg i en 

virksomhed kan påvirkes af virksomhedens sociale miljø, fokuserer social construction of 

technology-teorien på det miljø, der omgiver selve teknologien og på, hvordan det kan influere 

teknologiens udvikling. 

 

SCOT-teorien er en af mange konstruktivistiske teorier udviklet i 1970’erne og 1980’erne, som har 

til formål at forklare sammenhængen mellem teknologi og samfund (Bijker, 2001, s. 15522). 

Teoriens udgangspunkt er, at teknologi er socialt konstrueret – dvs., at en given teknologi formes af 

det samfund/miljø, der omgiver den. Som Bijker (2001) udtrykker det, kan en teknologis udvikling 

opfattes som en social proces, hvori flere forskellige relevante sociale grupper deltager (s. 15525). 

En relevant social gruppe defineres af Pinch og Bijker (1987) som institutioner og organisationer 

såvel som organiserede eller ikke-organiserede grupper af individer. Hvorvidt en social gruppe kan 

betragtes som relevant i forhold til teknologiens udvikling afhænger af, om den pågældende 

teknologi har betydning for gruppen. Kriteriet, for at man kan tale om en social gruppe, er, at 

medlemmerne af gruppen har samme tilgang til den givne teknologi eller tillægger den samme 

betydning (s. 30). Alle relevante sociale grupper spiller en afgørende rolle i at identificere, definere 

og løse problemstillinger, der opstår under den givne teknologis udvikling (s. 12). Et problem 

betragtes kun som et sådant, hvis det er et problem for en relevant social gruppe. For hver 

problemstilling er der forskellige løsningsmuligheder, fordi hver sociale gruppe repræsenterer en 

tilgang til teknologien, der er forskellig fra de andre sociale gruppers (s. 35). 

 

Når der opstår enighed, om at et problem, der er opstået i løbet af teknologiens udviklingsproces, er 

blevet løst, tales der om closure (Pinch og Bijker, 1987, s. 12 og Bijker, 2001, s. 15525). Pinch og 
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Bijker (1987) forklarer endvidere, at når sociale grupper, der er involveret i udformningen og 

brugen af teknologi, bliver enige om, at et problem er løst, stabiliserer de teknologien. Closure og 

stabilization kan således indtræffe flere gange i løbet af en teknologis udvikling og levetid. Igen 

understreges det, at de forskellige sociale grupper vil have forskellige meninger ikke kun omkring 

hvilke problemer, teknologien indbefatter, men også hvornår closure er opnået, og således hvornår 

stabilization bør finde sted (s. 12). 

 

Enhver teknologi kan derfor siges at være åben for eller fleksibel i tolkning, pga. de forskellige 

tilgange, som de forskellige sociale grupper har. Det vil altså sige, at teknologien i sig selv ikke er 

fastlagt på forhånd, men vil blive formet på forskellig vis af de involverede aktører. Bijker (2001) 

påpeger, at hvis andre aktører havde været involveret i processen, ville teknologien have udviklet 

sig anderledes (s. 15535) – en tese som støttes af Jæger (1997, s. 7). Således indikerer SCOT-

tilgangen, at en given teknologi ikke er færdigudviklet, når den forlader fabrikken eller ingeniørens 

tegnebræt. De aktører, der kommer ind senere i teknologien livscyklus såsom producenter, 

distributører, brugere osv. har alle indflydelse på den pågældende teknologis karakter og specifikke 

anvendelse. SCOT-tilgangen tillægger således alle aktører, der er involveret i en teknologis 

udvikling og livscyklus, en form for ekspertise. Samtidig indikerer den, at der ikke er nogen 

ekspertise – f.eks. ingeniørens eller forskerens – der har større betydningen end andre aktørers. 

 

SCOT-teorien forklarer således, hvordan teknologier opstår, og hvorfor de kan benyttes forskelligt 

fra virksomhed til virksomhed, og den kan desuden anvendes til at belyse hvilke faktorer, der har 

indflydelse på hvilken rolle, en given teknologi spiller i en virksomhed. 

 

3.6 Genre og diskursfællesskab 

Swales’ (1991) definition af genre tager først og fremmest afsæt i begrebet diskursfællesskab, som 

han definerer ud fra seks karakteristika: 

 

1. Et diskursfællessskab har et sæt fælles mål, som alle medlemmer er enige om. Disse mål 

kan være formelt formulerede (hvilket ofte er tilfældet i en virksomhed eller en forening) eller 

de kan være mere implicitte (s. 24). 

2. Et diskursfællesskab har visse mekanismer til kommunikation mellem dets medlemmer. 

Disse deltagermekanismer (møder, nyhedsbreve, osv.) vil variere fra fællesskab til fællesskab. 
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Kriteriet er essentielt, idet et diskursfællesskab ifølge Swales (1991) ikke kan opretholdes, hvis 

der ikke forelægger mekanismer, der muliggør kommunikation mellem medlemmerne (s. 25). 

3. Et diskursfællesskab bruger primært dets kommunikationsmekanismer til at informere 

og respondere. Medlemskab indebærer hermed, at der gøres brug af de eksisterende 

informationskilder. Swales (1991) anskueliggør dette ved at nævne, at individer kan abonnere 

på et bestemt tidsskrift, men hvis de aldrig læser det, kan de ikke siges at være medlem af 

diskursfællesskabet, selvom de officielt er medlemmer af foreningen. De sekundære formål 

med udveksling af information afhænger af diskursfællesskabets mål (s. 26). 

4. Et diskursfællesskab anvender – og besidder dermed – en eller flere genrer til 

kommunikationsmæssig befordring af dets mål. Et diskursfællesskab har udviklet og vil 

fortsat udvikle diskursive praksisser. Disse kan eksempelvis dække emnevalg, formen, 

funktionen og placering af diskursive elementer og den rolle, som forskellige tekster spiller i 

diskursfællesskabets virke (s. 26). De diskursive praksisser bestemmes af de genrer, som 

koordinerer, hvordan diskursfællesskabet fungerer. 

5. Udover at eje genrer, bruger et diskursfællesskab en specifik terminologi eksempelvis 

forkortelser eller akronymer, som er knyttet til det specifikke diskursfællesskab. 

6. Et diskursfællesskab har et minimumsniveau i forhold til antallet af medlemmer med en 

passende mængde af relevant viden og diskursiv ekspertise. Swales’ (1991) pointe er her, at 

et diskursfællesskabs overlevelse afhænger af, at der er en passende balance mellem novicer og 

eksperter. 

 

Kort sagt dannes og udvikles en given genre dannes i og af det diskursfællesskab, hvor den 

forekommer regelmæssigt, på baggrund af diskursfællesskabets fælles mål. Diskursfællesskabet er 

afhængig af den pågældende genre for at opfylde sine mål og bestå som fællesskab. Med afsæt i 

dette definerer Swales (1991) genre således: 

 

A genre comprises a class of communicative events the members of which 
share some set of communicative purposes. These purposes are recognized 
by the expert members of the parent discourse community, and thereby 
constitute the rationale for the genre. This rationale shapes the schematic 
structure of the discourse and influences and constrains choice of content 
and style.” (s. 58). 
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I forlængelse af denne definition opstiller Swales (1991) fem kriterier som karakteriserer begrebet 

genre. 

 

1. En genre består af en række kommunikative handlinger, der har sproget som et centralt og 

uundværligt element – både når det drejer sig om mundtlig og skriftlig kommunikation (s. 45). 

Disse handlinger adskiller sig, med hensyn til hvor tit de forekommer – fra den hyppige 

nyhedsartikel i en avis til mere sjældne begivenheder (s. 46) som eksempelvis statsministerens 

nytårstale. 

2. En genre opstår, når de kommunikative handlinger har et fælles og samlet sæt af 

kommunikative formål. Med andre ord er genrer et kommunikativt værktøj til at nå et givent 

mål. Det er således ikke udformning af selve kommunikationen, der er afgørende for om nogle 

kommunikative handlinger kan siges at tilhøre den samme genre – nøgleordet er derimod fælles 

kommunikative formål (s. 47). 

3. Der findes forskellige udgaver inden for hver enkelt genre, og udgaverne kan variere i 

forhold til hvor prototypiske, de er. Swales (1991) fastslår, at det er muligt at opstille et sæt 

træk, som er kendetegnende for en given prototypisk genre. Nogle træk er definitive, mens 

andre er mere undværlige. Inden for hver genre finder man således forskellige udgaver, der 

altså tilhører den samme genre, men måske ikke er fuldstændig ens med hensyn til trækstruktur 

(s. 49-52). 

4. En genre er oftest begrænset i forhold til indhold, form og placering. Her mener Swales 

(1991), at der er mere eller mindre faste konventioner for, hvordan en genre manifesterer sig. 

Disse konventioner er inkorporeret i genrens diskursfællesskabs bevidsthed, og medlemmerne 

af diskursfællesskabet gør brug af dem, når de kommunikerer (s. 52-53). 

5. Den terminologi, et diskursfællesskab benytter i forbindelse med en given genre, er en 

vigtig kilde til forståelse af denne genre (s. 54-57). 
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4. Analyse 
Analysen bygger på interviews med de enkelte casevirksomheder, og er opdelt i to afsnit: Et, der 

drejer sig om sociale medier i intern kommunikation (4.1) og et om sociale medier inden for ekstern 

kommunikation (4.2). Hele analysedelen rundes af med en opsamling omkring alle interviewene og 

en diskussion af virksomhedernes svar (4.3). 

 

4.1 Sociale medier i intern kommunikation 

I 2007 lavede Nordisk Kommunikation, et skandinavisk konsulentbureau med speciale i intern og 

strategisk kommunikation, en stor undersøgelse af intern kommunikation i danske virksomheder. 

Konklusionen var klar: ”Intern kommunikation var håbløst gammeldags og fantasiløs. Det var 

stadig medarbejderbladet, kedsommelige intranet eller budskabsfoldere, som tegnede billedet. Det 

var stadig ledelsen, som sendte budskaber ud til mere eller mindre ligeglade medarbejdere” 

(Jensen, 2008, s. 1). Men det billede er nu begyndt at ændre sig, i takt med at flere og flere danske 

virksomheder bliver mere opmærksomme på at forbedre og modernisere deres interne 

kommunikation. En af dem er Jyske Bank, som har implementeret et internt debatforum som et 

redskab i deres interne kommunikation. I det følgende præsenteres virksomhedens erfaringer med 

brugen af sociale medier – fra de forudgående overvejelser til de efterfølgende resultater. 

 

4.1.1 Case: Jyske Bank 

Jyske Bank (herefter JB) har implementeret et internt debatforum, hvor samtlige medarbejdere har 

mulighed for at starte og deltage i debatter omkring alt, der rører sig i virksomheden. 

Debatforummet er en del af JBs intranet, som i 2005 blev kåret som Danmarks bedste, ikke mindst 

pga. debatforummet, som muliggør dialog både medarbejderne imellem og dialog mellem 

medarbejderne og topledelsen (Ferdinand, 2005, s. 1). JB udgør derfor i mine øjne en yderst 

interessant case, og jeg vil i det følgende komme nærmere ind på virksomhedens overvejelser 

omkring medievalg, forløbet omkring implementeringsprocessen samt hvilken betydning 

debatforummet har haft for JBs interne kommunikation. Interviewet, som ligger til baggrund for det 

følgende, er foretaget med Lars Aarup (herefter LA), afdelingsdirektør i JBs 

kommunikationsafdeling. 
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4.1.1.1. Overvejelser om medievalg 

Implementeringen af et internt debatforum hænger nøje sammen med dels JBs værdisæt og dens 

overordnede kommunikationspolitik, der lægger vægt på, at organisationen kommunikerer meget 

åbent – ikke mindst internt – og dels den grundholdning at ”tingene tages på forkant frem for at 

snakken og spørgsmålene og alt muligt andet, kører ude ved kaffemaskinerne og i frokoststuerne”, 

som LA udtrykker det. For at virkeliggøre kommunikationspolitikken og tilgodese bestræbelsen på 

at tage eventuelle problemer i opløbet, var der derfor behov for en platform, hvor medarbejdere 

synligt kunne kommunikere om alt, hvad der rører sig i virksomheden. 

 

Den ønskede effekt af denne platform for medarbejderkommunikation var tredelt: For det første 

skulle den fungere som en slags overtryksventil, hvor medarbejderne kunne give udtryk for 

frustrationer, problematikker eller tvivl, således at disse ting ikke florerede i afdelingerne og 

voksede sig større, men i stedet blev synliggjorte, så ledelsen havde mulighed for at identificere og 

handle på eventuelle problemstillinger. For det andet skulle den kunne benyttes som en 

temperaturmåler, hvorigennem ledelsen kunne få et billede af stemningen og holdningen i 

virksomheden, f.eks. i forbindelse med en organisatorisk ændring. Som en tredje effekt, og i 

forlængelse af de to andre, ønskede JB, at ledelsen blev mere synlig og lettere tilgængelig for 

medarbejderne. Det rent funktionelle aspekt af kommunikationen på debatforummet er altså på 

plads, og i henhold til Lasswells argument burde det være tilstrækkeligt for at tage beslutning om, 

hvilket medie, der skal bringes i anvendelse, jf. Thorlacius og Højbjerg (2002, s. 26-27). 

 

JB havde altså ganske klare målsætninger og hensigter omkring den nye platform for intern 

kommunikation. Hvad der til gengæld ikke var så klart, var selve kommunikationsopgaven, idet der 

i princippet ikke forelå en reel kommunikationsopgave, forstået på den måde, at der ikke var 

formuleret et bestemt indhold eller et specifikt budskab. Den kommunikationsopgave, som JB stod 

over for, var således relativt uhåndgribelig og abstrakt, og i henhold til media richness-teorien må 

den derfor karakteriseres som tvetydig (Daft et al., 1987, s. 359 og Daft og Lengel, 1986, s. 271). 

Udfordringen lå dermed i at finde et medie, der matchede opgavens tvetydighed (jf, grønne 

markeringer i modellen på næste side). 
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Communication failure                  
Data glut. Rich media used for routine tasks. 

Excess cues cause confusion and surplus 
meaning. 

Effective communication 
Communication success because rich media 

match ambiguous tasks. 

lean media 
Effective communication 

Communication success because media low 
in richness match routine tasks. 

Communication failure                  
Data starvation. Lean media used for 

ambiguous messages. Too few cues to 
capture message complexity. 

 

 

Løsningen blev et debatforum, som medarbejderne har adgang til via virksomhedens intranet. 

Debatfunktionen er inddelt i det overordnede diskussionsforum kaldet ”Ordet er frit”, hvor, som 

navnet antyder, hvad som helst kan diskuteres, samt flere mindre, temaspecifikke debatfora, som er 

tilknyttede bestemte faglige emner. Kommunikationen på de forskellige fora foregår i såkaldt 

realtid, hvilket indebærer, at medarbejdernes indlæg er synlige i forummet i samme sekund, de 

”sender” det, og at andre dermed får mulighed for at respondere på indlægget omgående. Ifølge 

Daft et al. (1987) er denne (mulighed for) øjeblikkelige respons kendetegnende for ”rige” medier, 

fordi samtaleparterne har mulighed for at uddybe og forklare egne indlæg og genfortolke den 

andens udsagn, hvilket mindsker risikoen for misforståelser (s. 358-359). 

 

”Ordet er frit”-forummet er meget bevidst placeret på intranettets forside for at gøre det lettere for 

medarbejderne at finde det og derved øge motivationen til at bruge det. Debatforummet er altså 

ment som det, Swales (1991) kalder en kommunikationsmekanisme eller deltagermekanisme, som 

muliggør kommunikation mellem medlemmerne af et givent diskursfællesskab (s. 25). Som en 

virksomhed må JB karakteriseres som et diskursfællesskab, idet der eksisterer et sæt fælles værdier 

og formål, som alle medlemmer, dvs. ansatte, må forventes at dele. Ifølge Swales er det afgørende 

for et diskursfællesskabs eksistens og overlevelse, at der findes kommunikationsmekanismer, som 
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medlemmerne kan kommunikere via, hvilket understreger vigtigheden af, at JBs debatforum 

fungerer og bruges rigtigt (s. 25-26). 

 

Der lægges stor vægt på, at debatforummet lever op til sit navn, og at ordet altså virkelig er frit. 

Som LA understreger: ” vi har ingen som helst regler sat op for, hvordan man må bruge det (…) vi 

modererer det ikke, vi sletter det ikke, vi gør ingenting”. Det er hans erfaring, at debatten regulerer 

sig selv: ”…hvis nogen er ude ad en tangent, så er det de andre brugere, der reagerer (..) og så 

kommer man tilbage på sporet - eller debatten stopper”. Det er altså brugerne, der suverænt 

bestemmer hvad og hvordan, der diskuteres i forummet. Ifølge Bijker (2001) vil en given teknologi 

blive formet af de aktører, der på en eller anden måde har berøring med teknologien, og ikke mindst 

brugerne har stor indflydelse på en teknologis karakter og specifikke anvendelse (s. 15535). 

Brugerne af JBs debatforum – både medarbejdere og ledelse – spiller altså en afgørende rolle i 

forhold til, hvordan debatforummet fungerer og vil fungere fremover. 

 

At valget faldt netop på et debatforum, skyldes ifølge LA ganske enkelt, at ”det var det, teknikken 

understøttede”. JBs intranet havde en indbygget debatkomponent, som automatisk fulgte med 

intranetløsningen, og det var derfor naturligt at tage den mulighed i brug. Af samme grund var der 

ikke nogen overvejelser omkring brug af andre medier – hverken traditionelle eller sociale. Der er 

imidlertid tidligere blevet gjort brug af forummet men kun til ganske kortvarige og planlagte 

debatter omkring meget specifikke og fastlagte emner, så selvom medievalget begrundes på 

baggrund af udelukkende tekniske årsager, har virksomhedens forudgående kendskab til og erfaring 

med debatforummet som medie uvægerligt spillet en rolle i medievalget. At JB har haft berøring – 

om end sporadisk – med mediet før, betyder, at virksomheden har en referenceramme med hensyn 

til mediets karakteristika, og desuden har de fleste ansatte allerede en holdning til dette specifikke 

kommunikationsmedie. Her har vi fat i nogle af de faktorer, som SIP-teorien arbejder med (se de 

grønne bokse i modellen på næste side), jf. Miller (2003, s. 275). 
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Desuden udtaler LA, at i forbindelse med grundholdningen, om at ”tingene tages på forkant frem 

for at snakken og spørgsmålene og alt muligt andet kører ude ved kaffemaskinerne og i 

frokoststuerne, der er sådan et debatforum utroligt velegnet”. Hermed indikerer han, at der er gjort 

visse bevidste overvejelser omkring både kommunikationsopgavens og mediets karakteristika, om 

end opgaven er tvetydighed i forhold til Daft og Lengels (1986) definition og media richness-

teorien. Ifølge Millers model (på næste side) spiller netop overvejelser om 

kommunikationsopgavens karakteristika (se de grønne bokse) en stor rolle i forhold til valg og 

anvendelse af et givent medie (Miller, 2003). Selvom medievalget begrundes primært med 

udgangspunkt i de rent tekniske muligheder, der forelå, så har social information altså også haft en 

vis indflydelse. 
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4.1.1.2 Udviklings- og implementeringsprocessen 

Debatfunktionen på JBs intranet har faktisk eksisteret i lang tid men uden at have været anvendt til 

mere end meget sporadiske debatter om et givent emne, som på forhånd havde været præsenteret i 

virksomhedens personaleblad. Det var først i 2002, da intranettet gennemgik en forandring, at 

debatforummet blev integreret som en reel del af den interne kommunikation og flyttet til 

intranettets forside. Det hold, der udviklede det nye intranet, var derfor også dem, der stod for 

implementeringen af debatforummet. Holdet bestod af specialister fra kommunikationsafdelingen 

samt udviklingsrepræsentanter fra de øvrige store afdelinger i virksomheden. 

 

Deciderede problemer eller uoverensstemmelser opstod der ikke i løbet af 

implementeringsprocessen. Der var ikke nogen tvivl fra nogen sider, om at med JBs værdisæt og 

dens eksisterende kommunikationspolitik om åbenhed og ærlighed for øje var et debatforum den 

rigtige vej at gå. Debatforummets opgave, nemlig at fungere som en platform for åben intern 

kommunikation, var desuden så vidtfavnende, at der ikke var behov eller ønsker om omformulering 

eller udvidelse fra nogen af implementeringsholdets parter. For visse medarbejderes vedkommende 
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var der dog en vis skepsis over for debatforummet. De gav bl.a. udtryk for, at de mente, at det var 

spild af tid, og at de ikke så nogen grund til at udstille eventuelle problematikker. 

Som led i opstartsfasen, og for at overvinde denne skepsis, blev en direktør af og til placeret i ”den 

røde stol” i et par dage ad gangen, og medarbejderne fik besked om, at de kunne spørge ham/hende 

om hvad som helst (inden for rimelighedens grænser) og få svar inden periodens udløb. På denne 

måde fik medarbejderne mulighed for at opleve i praksis, hvad debatforummet kunne bruges til, 

samtidig med at de fik illustreret, hvor meget lettere tilgængelig ledelsen blev. De fik altså, i 

henhold til Swales’ (1991) genreteori, mulighed for at se, hvilke diskursive praksisser, 

debatforummet kan befordre. 

 

Der var også en vis udfordring i at få medarbejderne til at indse, at ledelsen rent faktisk mente den 

åbne kommunikationspolitik, hvilket ifølge LA har taget nogle år. JBs medarbejderblad1 har i den 

forbindelse haft en væsentlig indflydelse; medarbejderbladet opererede nemlig under journalistisk 

frihed, og gennem det har de ansatte fået bekræftet, at det er i orden at sige sin mening, og i 

forlængelse heraf, at der derfor heller ikke er nogen ”fare” ved at bruge debatforummet. Her 

kommer SIP-teorien igen i spil, idet medarbejdernes indstilling til debatforummet er påvirket af 

deres erfaringer med medarbejderbladet. Erfaring med andre medier indgår dog ikke helt entydigt i 

SIP-modellen, som primært lægger vægt på erfaringer med det samme medie i andre kontekster 

eller situationer, men som indikeret ved de grønne bokse nedenfor, kan erfaringer med andre medier 

indgå i – eller i alt fald på linje med – faktorerne media experience og past attitude statements, som 

altså påvirker den enkelte medarbejders holdning til et nyt kommunikationsmedie (se de grønne 

bokse i modellen på næste side). 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
1 Medarbejder bladet blev erstattet af internt tv i 2006 



 

42 
 

 

 
 

 

De udfordringer, som opstod i forbindelse med implementeringen – og ikke mindst den måde, de er 

blevet håndteret og løst på – har således haft indflydelse på, hvordan debatforummet anvendes og 

fungerer i virksomheden. Det vil, med reference til SCOT-teorien, sige, at kommunikationsmediet 

er formet af det miljø, der omgiver det (Bijker, 2001, s. 15522). I dette specifikke tilfælde udgøres 

dette sociale miljø primært af medarbejderne samt det hold, der varetog implementeringen af 

debatforummet. Begge disse grupper må betragtes som relevante sociale grupper i henhold til 

SCOT-tankegangen, idet debatforummet har betydning for dem, jf. Pinch og Bijker (1987, s. 30). 

 

For at vende tilbage til de konkrete problemstillinger, som JB stødte på under implementeringen af 

debatforummet, er de opstået og accepteret som et problem, der kræver en løsning, fordi netop en af 

disse relevante sociale grupper anså det som et problem, jf. Pinch og Bijker (1987, s. 35). Man må 

gå ud fra, at der i JB er enighed om, at de pågældende problemer er blevet løst, og at der derfor er 

indtruffet closure, i forhold til de konkrete problemer, jf. Pinch og Bijker (1987, s. 12). 

 

4.1.1.3 Evaluering og udbytte 

For JB har debatforummet først og fremmest betydet, at der nemmere kan dæmmes op for 

rygtedannelse, og for at problematikker vokser og forværres, idet de ting, der diskuteres mellem 
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medarbejderne, nu er synlige for ledelsen. Som LA udtrykker det: ”hvis problemerne er der, skal vi 

nok høre om dem, men hvis de kommer til udtryk på forummet, så er der en chance for at gøre noget 

ved dem”. Han forklarer, at de har et pejlemærke, der hedder, at hvis fire-fem medarbejdere giver 

udtryk for de samme bekymringer eller problematikker, så tager ledelsen det som et tegn på, at det 

er noget, som den skal forholde sig til. 

 

Samtidig med at ledelsen selv har bedre føling med, hvad der foregår i virksomheden, har 

debatforummet den effekt, at topledelsen kan komme hurtigere i tale, når det er nødvendigt, og at 

ledelsen som helhed er mere synlig og lettere tilgængelig. 

 

Medarbejderne bruger desuden debatforummet til at spørge hinanden til råds, omkring hvordan 

andre håndterer konkrete situationer eller problemstillinger. Desuden finder den debat, der burde 

foregå i de fagspecifikke fora, i stedet sted i ”Ordet er frit”-forummet, fordi man her er sikret et svar 

i højere grad end i de mindre fora. På den måde er debatforummet blevet en vigtig 

deltagermekanisme, som sørger for, at de ansatte kan kommunikere sammen og dele viden, og at 

diskursfællesskabet JB opretholdes, jf. Swales (1991, s. 25). At brugerne på denne måde anvender 

forummet til videndeling, er en effekt, som er – om ikke fuldstændig uventet – så i alt fald 

uplanlagt. Brugerne finder altså selv på nye ting at anvende debatforummet til, hvilket viser, at 

debatforummet har udviklet sig siden implementeringen, og at det sandsynligvis vil fortsætte med at 

udvikle sig. Her berøres igen en af grundtankerne i SCOT-tilgangen; nemlig at en teknologi vil 

fortsætte med at udvikle sig gennem hele sit ”liv”, og at alle aktører, der har berøring med 

teknologien på et hvilket som helst stadie af dens livscyklus, har indflydelse på teknologiens 

karakter og specifikke anvendelse, jf. Bijker (2001) og Jæger (1997). LA påpeger da også, at det har 

været en ”søge-lære-proces”, hvor man har fundet ud af, hvad debatforummet kunne bruges til hen 

ad vejen. I henhold til Swales’ (1991) genreteori kan man endvidere tale om, at debatforummet 

åbner op for, at brugerne anvender og udvikler såkaldt diskursive praksisser via deres indlæg på 

forummet ved f.eks. at bringe nye emner i spil. I forlængelse af dette påpeger Swales, at de – eller 

den – genrer, der anvendes af et diskursfællesskab, vil bestemme hvilke diskursive praksisser, der er 

mulige (s. 26). På den måde kan man muligvis tale om, at debatforummet er en genre. 

 

Til spørgsmålet, om hvorvidt debatforummet har løst den opgave, det var tænkt til, svarer LA: ”Ja, 

(…) – og mere til (…) det er pludselig blevet mange ting (…) det er både blevet temperaturmåler og 
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trykventil men det er også blevet noget videndeling…”. Her anskueliggøres det, at debatforummet 

og dets funktion har udviklet sig som følge af brugernes anvendelse af mediet, hvilket stemmer helt 

overens med grundantagelsen i Pinch og Bijkers (1987) teori om, at teknologier er socialt 

konstrueret gennem påvirkninger fra det omgivende miljø. 

 

Debatforummet indgår i JBs interne kommunikation sammen med flere andre medier, såsom selve 

intranettet og internt tv. Det har ikke erstattet andre medier, og der er heller ikke planer om, at det 

skal det på sigt. JB følger dog udviklingen omkring sociale medier, og LA vil ikke udelukke, at 

wikis eller blogs på et tidspunkt vil blive integreret i virksomhedens kommunikation som 

supplement til de nuværende kommunikationsværktøjer. Samtidigt understreger han, at selvom det 

måske ikke var helt klart fra start, hvor debatforummet ville bevæge sig hen, så er det i dag et 

uundværligt element i JBs interne kommunikation. 

 

4.2 Sociale medier i ekstern kommunikation 

Danske virksomheder får, som JB, i stigende grad øjnene op for, at sociale medier kan være et 

nyttigt værktøj til intern kommunikation, men det er endnu især inden for ekstern kommunikation, 

at sociale medier har vundet indpas i danske virksomheder. I det følgende afsnit vil jeg tage 

udgangspunkt i to velkendte danske organisationer: Arla Foods og Kræftens Bekæmpelse, som 

anvender forskellige sociale medier til forskellige eksterne, kommunikative formål. Analysen drejer 

sig bl.a. om virksomhedernes overvejelser i forbindelse med valg af medie og om virksomhedernes 

erfaringer under og efter implementeringen. 

 

4.2.1 Case: Arla Foods 

I februar 2005 introducerede Arla Foods (herefter Arla) det såkaldte Arla Forum, som er en 

fællesbetegnelse for alle de steder, hvor Arla har kontakt med forbrugerne. Dette inkluderer både 

den fysiske forbrugerkontakt, som Arla etablerer gennem debataftener, skolearrangementer og 

besøg på gårde, mejerier og besøgscentre, samt den computerbaserede kontakt. Denne 

computerkontakt består af to elementer, som begge falder under kategorien sociale medier – nemlig 

en online spørgecentral og forskellige blogs. Navnet Arla Forum vil herefter blive brugt som 

referent kun til denne computerkontakt – eller computer mediated communication, jf. Thurlow et al. 
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(2004). Interviewet er foretaget med besøgschef Sanne Vinther (herefter SV) fra Arlas 

kommunikationsafdeling. 

 

4.2.1.1 Overvejelser om medievalg 

Arlas beslutning om at indføre sociale medier i deres kommunikation med forbrugerne falder 

tilbage på en større mediekrise, som Arla gennemgik i 2004. Krisen bundede først og fremmest i, at 

Arlas image historisk set ikke har været særligt godt, og da virksomheden i løbet af 2003 først var 

nødsaget til at lukke flere små mejerier – og dermed nedlægge 300 lokale arbejdspladser – og 

dernæst gennemgik en retssag rejst af Konkurrencestyrelsen, om at Arla udnyttede deres størrelse 

og ikke fulgte konkurrencelovgivningen, blev virksomheden genstand for enorm kritik både fra 

medierne og den brede offentlighed. Kritikken og mediekrisen fortsatte gennem stort set hele år 

2004, og Arlas ledelse indså efterhånden, at det ikke var en krise, virksomheden kunne forklare sig 

ud af. Derfor indledtes et projekt, hvor alle 8.000 danske medarbejdere blev inviteret til endags-

seminarer for at diskutere Arlas styrker samt den kritik, virksomheden blev udsat for. 

 

Den overordnede konklusion, der fremkom dels på seminarerne og dels af diverse 

markedsundersøgelser, var, at Arla ikke var åben nok som virksomhed. Den konklusion kom bag på 

virksomheden, som allerede gjorde meget ud af at skabe og vedligeholde dialog, ”men når alle 

sagde, at vi ikke var åbne nok, så må det være måden, hvorpå vi er åbne, der ikke er god nok”, 

udtaler SV. Selve bevæggrunden for, hvorfor Arla begyndte at tænke på at forbedre og ændre deres 

eksterne kommunikation, er altså baseret på sociale bidrag fra omverdenen. Allerede inden 

virksomheden påbegynder den egentlige proces omkring medievalg, har omverdenen og 

medarbejderne givet udtryk for, hvad der er galt med virksomhedens nuværende kommunikation, 

hvilket i henhold til SIP-teorien må forventes at påvirke fremtidige medieovervejelser. At andre på 

den måde har påpeget bristerne ved Arlas eksterne kommunikation afføder nemlig, at Arla må tage 

denne sociale information med i deres refleksioner over hvilken kommunikationsopgave, de 

egentlig konfronteres med, jf. Miller (2003, s. 275). Netop virksomhedens opfattelse, af hvad 

kommunikationsopgaven består i, er et vigtigt element i SIP-tilgangen til medievalg, hvilket 

illustreres med grønt i modellen på næste side: 
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Efter seminarerne blev SV selv samt en medarbejder fra den danske markedsafdeling med ansvar 

for forbrugerkommunikation bedt om at finde en løsning på problemet. Først og fremmest var deres 

mission at samle de eksisterende faglige ressourcer, som på daværende tidspunkt sad spredt rundt i 

organisationen – dvs. de medarbejdere, der varetog besøg på mejerier m.m., dem, der havde 

mailkontakt med forbrugerne, dem, der rejste rundt og gav foredrag osv. Udgangspunktet for 

arbejdsgruppen var ifølge SV at ”vi tror virkelig på, at vi kan skabe en god dialog, men vi skal være 

fælles om det og have et fælles mål for det.”. ”Fælles mål” er et nøgleord i Swales’ teori angående 

diskursfællesskaber, som netop er kendetegnede, ved at de har et sæt fælles mål, som alle er enige 

om og arbejder imod (s. 24). Den tese danner endvidere baggrund for hans tilgang til genre, som 

anfører, at et diskursfællesskab, som eksempelvis en virksomhed, anvender og besidder en eller 

flere genrer til befordring af dets mål, og at diskursfællesskabet er afhængigt af de pågældende 

genrer for at opnå disse mål (s. 26). Arlas søgen efter et nyt medie indikerer på den måde, at der 

ikke er nogen af de genrer, virksomheden allerede opererer med, der kan løse det konkrete problem, 

den står over for – eller, sagt med andre ord: Kan fremme de fælles mål. Arla har altså behov for en 

ny genre, der kan noget andet end det, de eksisterende genrer kan. 
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Den første del af løsningen blev en forbedring af det allerede eksisterende online spørgsmåls- og 

svarcenter på Arlas hjemmeside. Tidligere ville en forbrugerhenvendelse hér generere et svar, hvis 

tone og ordlyd var standardiseret uafhængigt af spørgerens profil, og forbedringen bestod derfor 

først og fremmest i at gøre svarene mere personlige. Når en forbruger i dag henvender sig til Arla, 

vil han/hun få svar fra en medarbejder, som eksempelvis skriver, at han vil tage kontakt til det 

pågældende mejeri (hvis problemløsningen kræver det) og vende tilbage, når han har fået svar fra 

dem, omkring hvad det givne problem kan skyldes. Den forbedrede spørgsmål- og svarfunktion 

giver desuden forbrugeren mulighed for at vælge, om spørgsmål og svar skal offentliggøres på 

Arlas hjemmeside og dermed være synlige for alle andre brugere. De offentliggjorte spørgsmål 

kategoriseres derefter under forskellige emner, således at man nemt og hurtigt kan finde svar på 

allerede stillede spørgsmål. 

 

Men problemet var stadig, at den forbedrede dialog ikke nødvendigvis kunne ses, fordi det krævede 

forbrugerens ”tilladelse”, før dialogen blev synlig for andre. Arla erfarede hurtigt, at forbrugerne 

ikke opfattede henvendelser omkring produktinformation, opskrifter og andre generelle spørgsmål 

som relevante for andre og derfor ikke valgte at offentliggøre spørgsmålet. Men for Arla var det 

vigtigt at synliggøre dialogen uanset emnets ”ligegyldighed”. Den åbenhed, som Arla efterstræbte, 

blev altså ikke virkeliggjort af det online spørgecenter. Til gengæld oplevede virksomheden, at de 

opnåede denne åbenhed på andre områder – nemlig ved de fysiske møder med forbrugere og andre 

interessenter f.eks. i besøgscentrene eller på virksomhedens kontorer. SV fortæller bl.a., at gæster 

på hovedkontoret ofte udtrykte overraskelse over, hvor meget tænkning, der foregik i 

virksomheden, og medgav, at de havde et billede af Arla som en meget konform virksomhed. Det 

satte gang i overvejelser, omkring ”hvorvidt man kunne skabe de her oplevelser virtuelt (…) hvis vi 

ikke kan få alle 5 millioner danskere på besøg, hvad kan vi så gøre? ”, som SV formulerer det. Her 

ses igen påvirkningen fra sociale bidrag på Arlas overvejelser omkring den foreliggende 

kommunikationsopgave, hvilket ifølge Miller (2003) begge er afgørende elementer i en 

medieudvælgelsesproces (s. 275). 

 

Kommunikationsopgaven, som Arla stod over for, drejede sig altså om at skabe en åben og synlig 

kommunikation med omverdenen omkring virksomhedens gøren og laden. Der var altså klare 

overvejelser i forhold til hvilken opgave, et eventuelt nyt medie skulle løse, hvilket peger i retning 

af media richness-teorien, der tager udgangspunkt i netop opgavens karakteristik som den 
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afgørende faktor for valg af medie, jf. Miller (2003) og Fulk et al. (1987). I henhold til denne 

tilgang står Arla over for en opgave af høj tvetydighed, idet der ikke foreligger nogen klare rammer, 

for hvad kommunikationen skal indeholde af emner, budskaber osv. Ifølge Miller (2003) løses en 

tvetydig opgave bedst ved hjælp af et rigt medie (s. 273). Overvejelser omkring opgavens 

karakteristika indgår desuden også i SIP-teorien, som ligeledes tillægger denne faktor stor 

betydning i forhold til medievalg (Miller, 2003, s. 275). Dette illustreres ved de grønne bokse i 

nedenstående model. 

 

  
 

Opgaven, blev det besluttet, skulle løses af sociale medier. Den vigtigste effekt, man ønskede at 

opnå, var med SVs ord ”humanisering (…) – at få menneskerne frem og ud af den grå kasse”. 

Forbrugerne skulle opleve at have en dialog med et levende menneske og derved få kød og blod på 

de meninger, som Arla gav udtryk for. Samtidig skulle sociale medier medvirke til at synliggøre de 

processer og overvejelser, som foregår i virksomheden, for på den måde at vise forbrugerne, at Arla 

tænker, før de handler, og erkende for omverdenen de tvivl og dilemmaer, som virksomheden måtte 

have gennemgået i beslutningsprocessen. Lasswells effektorienterede kommunikationsmodel 

kommer her i spil, idet den netop lægger vægt på det funktionelle aspekt og antager, at 

virksomheders medievalg kan besvares udelukkende med henvisning til den effekt, virksomheden 

ønsker at opnå (Søderberg og Villemoes, 1994). 
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I forlængelse af denne formålsorienterede tilgang gør Swales’ (1991) genrebegreb sig ligeledes 

gældende, idet det tager udgangspunkt i kommunikationens formål som den afgørende faktor i 

forhold til, om den kommunikative begivenhed kan kategoriseres som tilhørende en bestemt genre 

(s. 47). En virksomhed falder ”automatisk” under kategorien diskursfællesskab, fordi en virksomhed 

givetvis har et sæt fælles mål, som alle ansatte er enige om (s. 24), og som virksomhed søger Arla 

en kommunikationsmekanisme, som kan hjælpe til at nå diskursfællesskabets mål. 

 

Arla vurderede, at de ønskede effekter bedst kunne opnås med blogs. Andre sociale medier blev 

overvejet, og især et debatforum blev drøftet som en mulighed. Arla har dog meget bevidst fravalgt 

et debatforum til fordel for blogs, på baggrund af et ønske om at skabe relevante debatter, hvor 

Arlas medarbejdere kan bidrage med deres faglige viden inden for et givent emne. I modsætning til 

et debatforum, hvor enhver kan sætte en debat i gang om ethvert emne, er en blog styret af en 

”vært”, der har mulighed for og ret til at sætte debatter i gang, der tager udgangspunkt i 

medarbejderens egen faglige viden og interesseområde. SV uddyber årsagen til valget af blogs med 

at: 

 

”Vi havde svært ved at se, at medarbejderne kunne få glæde af (…) og være 
komfortable med at skulle stå til måls for alt, hvad folk rejser af debat 
(…)Men hvis man som fagperson med speciale i et bestemt emne har lov til 
og mulighed for at rejse debatter og spørgsmål og diskussioner på det 
fagområde, så er det noget, jeg er komfortabel med, [noget som] er relevant 
for mig og min arbejdsdag i Arla og noget, der kan bibringe mig noget i mit 
fag og noget, jeg er interesseret i som menneske, så tror vi på, at vi bliver 
bedre.” 

 

SV giver her udtryk for, at der har været meget grundige og bevidste overvejelser omkring 

mediekarakteristika for flere forskellige medier, hvilket ifølge Fulk et al. (1987) er et vigtigt 

element i udvælgelsen af et givent kommunikationsmedie frem for et andet (s. 537-538). Dette er 

illustreret ved de grønne bokse i modellen på næste side. 
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Idéen om Arla Forum og de kontaktflader, der indgår i det, opstod dels gennem grundig research fra 

Arlas side, som sigtede på at afdække hvilke værktøjer, der kunne bruges, og dels gennem 

samarbejde med et bureau, som hjalp Arla med at finde frem til den bedste løsning ud fra de 

foreliggende muligheder. Der blev overvejet fordele og ulemper ved de forskellige medier, og Arla 

gennemgik en del cases fra andre virksomheder. Arla har altså i nogen grad hentet inspiration fra 

andre virksomheder, og som sådan har sociale bidrag fra andre virksomheder derfor påvirket Arlas 

medievalg, jf. Miller (2003) og Fulk et al. (1987). Med dets kombination af forskellige sociale 

medier er Arla Forum dog det eneste af sin slags, som tilbyder forbrugerne flere forskellige 

muligheder for kontakt. 

 

Sociale bidrag fra medarbejderne har også spillet en vigtig – om end indirekte – rolle i Arlas 

medievalg. Medarbejderne har nemlig været med i processen i det omfang, at de gav udtryk for 

virksomhedens svagheder og punkter for forbedringer til de førnævnte endags-seminarer, hvilket 

var meget afgørende, for at åbenheden fik førsteprioritet, men de har ikke været involveret i det 

konkrete valg af sociale medier eller i valget mellem debatforum og blogs. 
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4.2.1.2 Udviklings- og implementeringsprocessen 

Selve udviklingen og implementeringen af Arla Forum blev varetaget af SV selv samt medarbejdere 

fra kommunikationsafdelingen og den danske markedsafdeling, men i løbet af processen blev flere 

andre medarbejdergrupper inddraget på forskellige stadier. Ifølge Bijker (2001) har alle aktører, der 

på en eller anden måde har berøring med en given teknologi, indflydelse på den pågældende 

teknologis karakter og specifikke anvendelse (s. 15535). De medarbejdere, der inddrages i 

implementeringen af Arla Forum har altså i hvert fald mulighed for at påvirke den endelig 

løsningsmodel. Efter researchforløbet fremlagde projektgruppen det fremkomne forslag for 

direktørerne i henholdsvis kommunikations- og markedsafdelingen samt for Arlas direktør, som gav 

grønt lys for, at der blev arbejdet videre med blogs. De udvalgte ”bloggere”, altså de medarbejdere, 

der var blevet udpeget til at skulle administrere deres egen blog, blev nedsat i en arbejdsgruppe 

sammen med kommunikationsafdelingen og den juridiske afdeling for at udarbejde retningslinjer og 

gensidige forventninger. Der blev lagt stor vægt på støtte og uddannelse af bloggerne, og en såkaldt 

”kravlegård” blev oprettet, hvor bloggerne kunne prøve sig frem. 

 

Juridisk afdeling havde en del indvendinger omkring Arla Forum pga. de mange restriktioner, som 

virksomheden lovmæssigt er underlagt. Afdelingens bekymringer gik på, at Arla Forum potentielt 

var en kilde til fremtidige retssager for virksomheden, fordi Arla er ansvarlig for alt, hvad der 

fremgår af hjemmesiden, og hvis f.eks. bare en enkelt blogger kom til at skrive noget, der på nogen 

måde kunne være i strid med loven, så kunne Arla blive holdt ansvarlig og i værste tilfælde tiltales 

og retsforfølges. Arla Forum må siges at være af betydning for juridisk afdeling, hvorfor denne, i 

henhold til Pinch og Bijkers definition (1987), må betragtes som en relevant social gruppe i forhold 

til debatforummets udvikling (s. 12). Netop i kraft af afdelingens ”position” som relevant social 

gruppe betragtes den problemstilling, som den identificerede, som et decideret problem, der kræver 

en løsning (s. 13). På baggrund af sine betænkeligheder så juridisk afdeling helst, at Arla ikke 

indførte blogging, og beslutningen var i en periode i fare for at blive ophævet. Havde juridisk 

afdeling ikke været en relevant social gruppe, var problemet ikke blevet taget til efterretning, og 

juridisk afdeling ville ikke kunne gøre sin indflydelse gældende i forhold til Arla Forums indføring 

og funktion, jf. Pinch og Bijker (1987, s. 12-13). 

 

På trods af den juridiske afdelings indvendinger blev Arla Forum realiseret i februar 2005. For at 

skabe opmærksomhed omkring dets eksistens og på Arlas ønske om en forbedret dialog med 
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forbrugerne, blev lanceringen ledsaget af en stor annonceringsindsats, hvor Arla havde annoncer i 

alle de store dagblade hver lørdag og søndag, med budskabet: ”Vi har ikke været gode nok til at 

lytte til forbrugerne, og vi kan blive bedre. Jeg håber, vi mødes på Arla Forum” (Arlas 

hjemmeside). Annoncerne genererede da også mange indlæg på Arla Forum, men hovedparten af de 

indlæg, som forbrugerne valgte at lade offentliggøre, var meget negativt ladede. Det udløste 

bekymringer i virksomheden, om hvorvidt Arla Forum ville føre til, at al negativ omtale ville 

komme til offentligt skue. Ledelsen blev derfor meget i tvivl om, om Arla Forum nu også var den 

rigtige vej at gå, og om man skulle fortsætte. Tvivlen blev dog hurtigt undergravet af den simple 

betragtning, at: 

 

”Dem, der brokker sig eller påpeger noget negativt, vil til hver en tid 
synliggøre det. Hvis vi ikke gør det her, vil der alligevel florere negative 
forestillinger og holdninger og omtale af Arla – hvorfor så ikke få det ind 
her, hvor vi selv kan se det og handle på det om nødvendigt?” 

 

SV understreger da også, at bekymringen fra juridisk afdeling har vist sig at være overflødig. 

Hvorvidt man i denne forbindelse kan tale om closure, som Pinch og Bijker (1987) kalder det, når 

der er opnået enighed om, at et problem er løst, er en smule uklart, idet der som sådan ikke er blevet 

søgt eller fundet en løsning, men at man blot har indset, at problemet ikke var så stort som først 

antaget eller frygtet. Dermed er stabilization indtruffet, uden at der er foretaget reelle ændringer i 

forhold til Arla Forums form og funktion (s. 12). Man kan dog tale om, at stabilization er opnået, i 

kraft af at juridisk afdeling fik indflydelse på retningslinjerne, så de kunne adressere nogle af de 

lovgivningsmæssige bekymringer. 

 

Der har altså været usikkerhed og tvivl undervejs, og der har været visse hurdles, der skulle 

håndteres, men der har ikke været deciderede problemer eller uenigheder omkring hensigter og mål 

med Arla Forum. Tværtimod gav alle, der på den ene eller anden måde indgik i 

implementeringsprocessen, udtryk for en fælles omsorg – nemlig, at der skulle være fokus på reel 

og ærlig dialog. De punkter, der blev bragt på bane i den sammenhæng, omfattede bl.a., at der 

skulle tilsidesættes de rigtige og tilstrækkelige ressourcer, at det skulle tillægges høj prioritet, at de 

enkelte bloggere skulle tage sig tid til at finde de rigtige svar, at bloggerne skulle bakkes op af alle 

øvrige medarbejdere, og at blogsene og spørgsmålene skulle tages alvorligt i resten af 

organisationen. 
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Alle disse ting har haft indflydelse på, hvordan den endelige løsning kom til at se ud, og her gør 

SCOT-teorien sig derfor endnu engang gældende, idet det nuværende Arla Forum er et resultat af 

inputs fra mange forskellige relevante sociale grupper inden for virksomheden, og at det altså ikke 

var en færdig løsning fra start, jf. Bijker (2001) og Jæger (1997). 

 

4.2.1.3 Evaluering og udbytte 

Den grundliggende opgave, som Arla Forum skulle løse, var at gøre Arla mere åben som 

virksomhed, hvilket forhåbentlig kunne føre til en forbedring af virksomhedens image. Pga. den 

tvetydighed, der ligger i opgaven, jf. media richness-teorien (Miller, 2003), er det svært at 

bestemme, hvorvidt opgaven er blevet løst. Med hensyn til information og kommunikation tildeler 

eksperterne dog Arla højere point end tidligere, og virksomheden bliver også ofte fremhævet som 

det gode eksempel, så på det konkrete punkt kan man alligevel se en imageforbedring. Der er da 

heller ingen tvivl om, at det med de flere kontaktmuligheder er lettere at komme i kontakt – og i 

dialog – med Arla. Det kan også mærkes på responsen fra forbrugerne. Efter at Arla ændrede 

fremgangsmåden for håndtering af forbrugernes spørgsmål, er forbrugerne begyndt at melde tilbage 

på Arlas svar. Mange takker for svaret og skriver, at de slet ikke havde regnet med at få så udførligt 

et svar. Arla har også fået megen respons, hvor folk fortæller, hvad, de synes, Arla kunne gøre 

bedre. Begge dele er klare tegn på, at Arla indgår i langt mere samtale med forbrugerne end 

tidligere – og at forbrugerne er villige til og værdsætter at indgå i dialog med virksomheden. 

 

For Arla har det desuden betydet, at de har bedre føling, med hvad forbrugerne mener og tænker om 

virksomheden, og Arla Forum er blevet et vigtigt værktøj i at håndtere problemområder og 

potentielle kriser. Eksempelvis under Muhammed-krisen viste Arla Forum sig at være en effektiv 

temperaturmåler. Via henvendelser på Arla Forum fik Arla kendskab til diverse rygter, som 

florerede blandt forbrugerne. F.eks. var der mange, der troede, at Arla havde planer om at bygge en 

moske i Århus, og andre kom med påstande om, at Arla ikke ville have ytringsfrihed. Men eftersom 

disse misforståelser var synlige for Arla, havde virksomheden mulighed for at dæmme op for, at 

rygterne udviklede sig yderligere. Arla Forum hjælper altså Arla til en bedre forståelse af, hvad det 

er, de skal tage stilling til, vurdere og fortælle om til omverdenen, hvilket giver virksomheden en 

klar fordel i forhold til krisehåndtering. Ikke desto mindre, understreger SV, er Arla stadig sårbar 

over for eksempelvis nødvendige lukninger af mejerier eller andre faktorer, som virksomheden ikke 

nødvendigvis selv har kontrol over. Arla er samtidig klar over, at der endnu er mange, der ikke 



 

54 
 

kender til Arla Forum, og som stadig har et billede af en lukket virksomhed, og virksomheden er 

meget ydmyg over for, at de kun har fat i en lille skare af deres forbrugere. Men der er en 

forventning om, at det nok skal komme, i takt med at flere og flere gennem simpel word-of-mouth 

hører om Arla Forum og virksomhedens forbedrede kommunikationsindsats. 

 

Foruden at være en kilde til issues management og temperaturmåling, har Arla Forum også ført til 

udvidelse af produktsortimentet og en forbedring af enkelte produkter, på baggrund af hvad 

forbrugere har klaget over, spurgt til og syntes godt om. Det har endvidere givet Arla positiv 

omtale, idet forbrugerne føler, at deres klager tages alvorligt, og at Arla er lydhøre i forhold til 

forbrugerne og reelt interesserede i at løse det givne problem. 

 

Arla Forum har også haft en uventet effekt internt i virksomheden. Især under mediekrisen i 2004 

gav medarbejderne udtryk for stor forvirring, fordi omverdenens opfattelse af virksomheden var i 

kraftig modstrid med deres egen. Nogle gav udtryk for tvivl, om hvorvidt der var ugler i mosen, og 

mange følte sig usikre på, om de var blevet ført bag lyset af ledelsen. Arla Forum har givet 

medarbejderne et nyt sted at gå hen med deres tvivl og usikkerhed. De kan se sort på hvidt, at der 

ingen modsætninger er mellem dét, der kommunikeres internt og dét, der via blogsene 

kommunikeres til omverdenen. Blogsene er desuden en kilde til mere og uddybende information i 

forhold til det, der kommunikeres internt, og de er blevet et værdsat værktøj for medarbejderne i 

forbindelse med situationer, hvor de eksempelvis skal forsvare Arla og argumentere på 

virksomhedens vegne. Således er Arla Forum også blevet en kommunikationsmekanisme, der 

styrker virksomheden Arla som diskursfællesskab, jf. Swales (1991). 

 

Arla Forum har ikke erstattet andre medier, og det er heller ikke hensigten i fremtiden. Der er stadig 

en tro på, at traditionelle reklamer ikke kan undværes i Arlas kommunikation og markedsføring. Til 

gengæld kan SV ikke udelukke, at der i fremtiden vil blive udvidet med flere sociale medier, som 

eksempelvis et debatforum eller en chat-funktion. Hun understreger også, at Arla Forum ikke 

nødvendigvis vil blive ved med at se ud, som det gør nu. Én gang årligt inviteres de ledere og 

mellemledere, der selv blogger, har medarbejdere, der blogger (eller kunne tænkes at få det) til et 

møde, der drejer sig om, hvad blogging gør for virksomheden på nuværende tidspunkt, hvorfor man 

stadig tror og satser på blogs samt hvilken udvikling, der forventes. Arla er altså meget bevidste om, 

at Arla Forum kan (og måske bør) fortsætte med at udvikle sig – en antagelse, som er grundlaget for 
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Bijkers (2001) teori omkring social construction of technology, der siger, at en teknologi aldrig er 

færdigudviklet, når den forlader fabrikken eller ingeniørens tegnebræt, men har potentiale til at 

ændre sig løbende gennem hele dens levetid (s. 15535). SV udtaler da også, helt i tråd med SCOT-

tilgangen, at ”Arla Forum kan til enhver tid tilpasse sig omverdenen”, hvilket tydeligt illustrerer 

erkendelsen af, at Arla Forum ikke er en statisk teknologi, og samtidig beviser en velvilje til at lade 

det udvikle sig. Samtidig viser de årlige møder, at Arla anerkender, at forskellige 

medarbejdergrupper er en vigtig brik i denne udvikling. 

 

4.2.2 Case: Kræftens Bekæmpelse 

I Kræftens Bekæmpelse (Herefter KB) er tilgangen til medievalg og lignende beslutninger 

anderledes fra den i de fleste andre virksomheder. Her arbejdes nemlig i projektgrupper omkring de 

enkelte kampagner, og ansvaret for sådanne beslutninger ligger i de enkelte kampagnegrupper og er 

således meget decentraliseret i forhold til i andre virksomheder, hvor stillingtagen til eksempelvis 

kommunikationsmedier ofte foregår centralt i virksomheden. Analysen af KBs brug af sociale 

medier tager udgangspunkt i to forskellige kampagner: Vidunderlivet, der fokuserer på forebyggelse 

af livmoderhalskræft og VildtHår, der er centreret om at skaffe frivillige til KB’s indsamlinger – 

begge har anvendt den online sociale netværkstjeneste Facebook, men på meget forskellige måder. 

Samlet set er KB et diskursfællesskab med et sæt fælles mål, der drejer sig om at skabe fokus 

omkring og støtte forskningen i kræftsygdomme, jf. Swales (1991, s. 24). Isoleret set må de to 

kampagner derfor ifølge Swales forventes at være medvirkende til at fremme disse fælles 

overordnede mål. 

 

4.2.2.1 Kampagne: Vidunderlivet 

Kampagnen Vidunderlivet har gjort brug af en såkaldt applikation på den sociale netværkstjeneste 

Facebook. En Facebook-applikation er et element, som man som registreret bruger på Facebook kan 

downloade til sin profil, hvor andre brugere så kan se den. Man kan desuden sende den videre til 

andre brugere i ens Facebook-netværk, som således også får mulighed for at downloade den. I det 

følgende vil jeg kigge nærmere på kampagnegruppens overvejelser omkring medievalg og dens 

erfaring omkring implementering og udbytte af Facebook-applikationen på baggrund af et interview 

med projektleder Caroline Winkel (herefter CW). 
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4.2.2.1.1 Overvejelser omkring medievalg 

Fra 1. januar 2009 blev den såkaldte HPV-vaccine, der forebygger infektion med human 

papillomavirus, som er årsag til livmoderhalskræft, integreret i børnevaccinationsprogrammet og 

gives til 12-årige piger. Tilbuddet er suppleret med et toårigt catch-up-program for piger til og med 

15 år, som indtil udgangen af 2010 også kan blive vaccineret gratis, men piger over 15 år skal selv 

betale og tage initiativ til at blive vaccineret. KB igangsatte derfor kampagnen Vidunderlivet, som 

tager sigte på at udbrede viden omkring forebyggelse af livmoderhalskræft. Samtidigt har den til 

formål at skabe synlighed omkring emnet generelt samt at skabe relevans og dermed få unge piger 

til at forholde sig til og forebygge livmoderhalskræft. Kampagnen har fem hovedbudskaber: 

 

 Livmoderhalskræft rammer også unge kvinder 

 Livmoderhalskræft skyldes en virus, der kaldes HPV 

 HPV er en seksuelt overført virus, der rammer op til 80 pct.  

 Livmoderhalskræft er en kræftsygdom, der kan forebygges  

 Livmoderhalskræft kan forebygges ved vaccination og deltagelse i screening 
Kilde: Kampagnens hjemmeside www.vidunderlivet.dk 

 

På den måde er Vidunderlivet-kampagnen befordrende i forhold til at nå KBs overordnede mål med 

at skabe fokus på emnet kræft, selvom selve kampagnens formål kun udgør en del af de 

overordnede mål. Ifølge Swales (1991) er det afgørende for et diskursfællesskab at finde en genre, 

der kan hjælpe til kommunikationsmæssig befordring af et givent mål, og en sådan genre skabes af 

diskursfællesskabet selv. Den diskursive praksis, som Vidunderlivet-kampagnen repræsenterer, er 

altså underlagt den genre, kampagnen vælger at gøre brug af – eller skabe til formålet (s. 26). 

 

Kampagnens definerede primære målgruppe er piger fra 16 til 18 år. Før selve 

medieudvælgelsesprocessen begyndte, var der altså taget stilling til målgruppe og ønsket effekt, 

som er to af de elementer, der indgår i Lasswells kommunikationsmodel, jf. Frandsen et al. (2002, s. 

35). Ifølge Lasswells tankegang er det tilstrækkeligt at gøre sig overvejelser omkring disse to 

elementer for at kunne vælge det rigtige medie og opnå den ønskede effekt. SIP-modellen 

præsenterer en mere kompleks og alsidig tilgang til medievalg, som inddrager overvejelser om 

målgruppe og ønsket effekt som en del af de overordnede overvejelser omkring 

kommunikationsopgaven. Kampagnegruppen har i henhold til denne tilgang gjort sig meget 
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bevidste og nøje overvejelser omkring det, som Miller (2003) kalder for communication task 

requirements, der udgør et væsentligt element i SIP-teorien (s. 275) (se de grønne bokse i 

nedenstående model). 

 

 
 

 

Disse overvejelser omkring kommunikationsopgavens karakteristik er med andre ord afgørende i 

forhold til et senere medievalg. Denne tese støttes i øvrigt af den såkaldte media richness-teori, hvor 

opgavens karakteristik anses som den suverænt mest afgørende faktor i forhold til valg af medie 

(Daft et al., 1987, s. 359), i modsætning til SIP, som medtager mange flere elementer. Daft et al.’s 

(1987) hovedantagelse er, at medievalg er baseret på kommunikationsopgavens grad af tvetydighed. 

Selvom Vidunderlivet-kampagnen har nogle meget klare budskaber og et kommunikativt indhold, 

der er langt mere konkret end de foregående cases, må kommunikationsopgaven ikke desto mindre 

betegnes som tvetydig i forhold til Daft og Lengels definition, idet den består i at udbrede viden om 

forebyggelse af brystkræft. Den information, der gives via Vidunderlivet-kampagnen kan modtages 

og forstås på meget forskellige måder af de enkelte medlemmer af målgruppen, hvilket bevirker, at 

der potentielt findes flere forskellige fortolkninger af emnet, jf. Daft et al. (1987, s. 359). En sådan 

opgave vil ifølge Miller (2003) bedst kunne håndteres af et såkaldt rigt medie, jf. grøn markering i 

modellen på næste side (s. 271). Et rigt medie kan nemlig reducere risikoen for, at information 

misforstås, fordi det ifølge Miller (2003) giver mulighed for at opfylde et eller flere af Daft og 
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Lengels kriterier: Øjeblikkelig respons, brug af forskellige kommunikative signaler, brug af 

dagligdagssprog og personlig fokus (s. 271). 

 

  unambiguos tasks ambiguous tasks 

rich media 

Communication failure                  
Data glut. Rich media used for routine tasks. 

Excess cues cause confusion and surplus 
meaning. 

Effective communication 
Communication success because rich media 

match ambiguous tasks. 

lean media 
Effective communication 

Communication success because media low 
in richness match routine tasks. 

Communication failure                  
Data starvation. Lean media used for 

ambiguous messages. Too few cues to 
capture message complexity. 

 

Med kampagnens formål og målgruppe for øje afsøgte projektgruppen markedet med henblik på 

målgruppens mediebrug. Herigennem stod det hurtigt klart, at det var mest hensigtsmæssige at satse 

på sociale medier og især sociale netværk. Netværkstjenesten Arto var med i overvejelserne, men 

her var publikummet for ungt i forhold til kampagnens sigte, og det endelige valg faldt derfor på 

Facebook. 

 

4.2.2.1.2 Udviklings- og implementeringsprocessen 

Undersøgelsen af målgruppens medieforbrug blev foretaget i samarbejde med konsulentbureauet 

Congin, der er specialiseret inden for dramatic engineering, som derfor spillede en vis rolle i 

medievalget, men sociale bidrag som sådan har ikke haft indflydelse på medievalget, jf. Miller 

(2003, s. 275); Facebook er meget nyt i virksomhedskommunikationsregi, og derfor er der reelt 

ingen erfaring at trække på fra andre virksomheder: ”vi har ikke rigtig kunnet finde (…) nogen, der 

har de store erfaringer med det”, som CW siger. Der er generelt en del sparring mellem de 

forskellige kampagner og projektgrupper på tværs af hele organisationen, men beslutningen om at 

skabe en Facebook-applikation blev foretaget uden decideret rådføring med andre i organisationen. 
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Den konceptuelle udvikling af Facebook-applikationen blev varetaget af en arbejdsgruppe 

bestående af to medarbejdere fra KBs forebyggelsesafdeling, hvor Vidunderlivet-kampagnen er 

placeret, samt konsulenter fra Congin. Det bagvedliggende koncept var færdigudviklet inden den 

tekniske udvikling og implementeringen af selve applikationen blev påbegyndt, men tekniske 

omstændigheder bevirkede, at det tænkte koncept pludselig vaklede. Under implementeringen fik 

Facebook nemlig nyt design, som medførte kraftige strukturelle ændringer – ikke mindst i forhold 

til applikationer. I den gamle version ville en applikation ved download figurere på forsiden af 

brugerens profil, således at andre brugere ville kunne se den, straks de gik ind på vedkommendes 

profil. Men med det nye design er applikationerne flyttet ”et lag længere ned”, og man skal således 

”bladre” ved hjælp af faneblade på forsiden af profilen for at se hvilke applikationer, brugeren har 

downloadet. Brugeren kan dog selv fremhæve applikationer på sin profil (dvs. flytte dem til 

forsiden), men det kræver, at brugeren ved hvordan – nemlig, at man skal trykke på ’del’ under den 

enkelte applikation. 

 

Vidunderlivet-applikationen var udviklet med udgangspunkt i den gamle opsætning og var især 

baseret på at skabe synlighed – både på applikationens eksistens som sådan, men også på det 

indbyggede high score system, hvor man kan se, hvor mange nye medlemmer, den pågældende 

bruger har hvervet til kampagnen. High score systemet var tænkt som en motivationsfaktor for 

brugerne, som har mulighed for at konkurrere om, hvem der kan hverve flest medlemmer (dvs. få 

flest brugere til at downloade applikationen). Placeringen på brugerprofilens forside var derfor 

essentiel for applikationens idégrundlag, så den udfordring, det allerede var at motivere brugerne til 

at downloade applikationen, blev kraftigt øget med Facebooks nye design. Dette er et godt 

eksempel på SCOT-teoriens grundtanke om, at en kommunikationsteknologi ikke er færdigudviklet, 

når den forlader tegnebrættet, jf. Bijker (2001, s. 15535), idet det udviklede koncept og den tænkte 

funktion viste sig ikke at kunne blive realiseret fuldstændigt. Kampagnegruppen har ikke 

indflydelse på Facebooks design og har således ikke mulighed for at ændre det og derved løse 

problemet, hvilket med henvisning til Pinch og Bijker (1987) vil sige, at der ikke er mulighed for 

closure. Kampagnegruppen har været nødt til at acceptere de designmæssige vilkår, så på den måde 

kan man sige, at der er indtruffet stabilization (s. 12) – ikke fordi, der er enighed om, at problemet 

er løst, men fordi problemet reelt ikke kan løses. Kampagnegruppen forsøgte at bidrage til at løse 

problemet ved at gøre det muligt at ’dele’ applikationen, hvilket betyder, at der kommer et lille felt 

på brugerens profil med teksten: ”Vidunderlivet. Jeg har hvervet xx til Vidunderlivet. Vær med til 
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at forebygge livmoderhalskræft.” Men det kræver, at brugeren aktivt vælger (og ved at det er 

muligt) at ”dele” applikationen. 

 

4.2.2.1.3 Evaluering og udbytte 

På trods af Facebook-applikationens uoptimale placering downloadede 40.000 brugere 

applikationen i løbet af de første 20 dage. Som sådan har kampagnen altså nået sit mål om at skabe 

synlighed omkring emnet livmoderhalskræft, men i forhold til målgruppen er det uvist, i hvor høj 

grad man kan tale om succes, for som CW påpeger: ”Vi har opnået en effekt, idet at vi har skabt 

synlighed meget hurtigt og meget effektivt, men hvorvidt det er netop den målgruppe, vi havde for 

øje, vides ikke”. I forlængelse heraf efterlyser hun evalueringsmetoder, som kan hjælpe KB i at 

evaluere på applikationen og dens udbredelse, men på nuværende tidspunkt eksisterer der ikke 

noget reelle (færdigudviklede) muligheder2. Med CWs egne ord:” Målet om synlighed er opnået, 

men det er svært at evaluere på noget, der ligger udover det”. 

 

Indtil videre har kampagnegruppen ikke oplevet uforudsete effekter af Facebook-applikationen. 

”Men vi er overraskede over, at applikationen blev spredt så hurtigt, og at den genererede 70 pct. 

af trafikken på kampagnesitet”, siger CW. Kampagnegruppen har da også erfaret, at medarbejdere 

fra andre kampagner og andre afdelinger har været meget nysgerrige og interesserede, omkring 

hvordan de har gjort – udelukkende med positive tilkendegivelser. 

 

Anvendelsen af Facebook har endnu ikke betydet, at andre medier er blevet udfaset, og der er heller 

ikke umiddelbart tanker om det. CW anser Facebook som et godt supplement til de i forvejen 

benyttede medier, fordi man kan nå bredt ud uden de store spredningsomkostninger, og reelt opnå 

gratis spredning af sit budskab. ”Det er en effektiv måde at komme ud på – hele platformen er jo 

netværkskommunikation: Ung til ung, veninde til veninde og dermed netværk til netværk”. Hun 

indikerer således, at Facebook åbner op for nogle diskursive praksisser, som gængse medier ikke 

kan understøtte, hvilket ifølge Swales (1991) kan føre til dannelsen af en ny genre. CW peger dog 

samtidig på, at det muligvis havde været en fordel at supplere Facebook-applikationen med en mere 

masseorienteret kampagne, så man ved siden af kunne have skabt opmærksomhed på emnet i det 

hele taget – og på Facebook-applikationen specifikt – og skabe en synergi mellem de to kampagner. 
                                                 
 
2 Den såkaldte Solgruppe i Kræftens Bekæmpelse, som sammen med TrygFonden står bag solkampagnen "Skru ned for 
solen", er i øjeblikket ved at udvikle en evalueringsmetode i samarbejde med Alexandra Instituttet. 
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”Men det koster bare alt for mange penge, og for os er det jo hele tiden afvejning af det budget, vi 

nu har”, forklarer hun. Vidunderlivet-kampagnen er netop lavet på ret kort tid og for relativt små 

midler, ”så (…) set i det lys (…) er det virkelig fint, at den er nået så bredt ud”, mener CW. 

 

4.2.2.2 Kampagne: VildtHår 

KBs kampagne ”VildtHår” har en profil på Facebook på lige fod med almindelige brugere. Dermed 

kan den individuelle bruger tilføje VildtHår som en ”ven”, som det hedder på Facebook, hvorved 

VildtHår altså opnår et online netværk af privatpersoner, der har interesse i KB på den ene eller den 

anden måde. En profil på Facebook giver samtidig mulighed for at oprette events, som man kan 

invitere hele sit netværk – dvs. sine ”venner” – til, og for at sende online beskeder eller e-mails til 

sine venner. Desuden kan man oploade billeder og andre filer, som dermed også bliver tilgængelige 

for ens netværk. Interviewet, som danner baggrund for det følgende, er foretaget med 

udviklingskonsulent i KB, Kristina Ilsøe-Mikkelsen (herefter KI). 

 

4.2.2.2.1 Overvejelser omkring medievalg 

KB har hvert år en stor landsindsamling, hvor der er behov for mange frivillige indsamlere. Hvert år 

oplever organisationen, at det er meget svært at rekruttere i storbyerne – ikke mindst, fordi de 

kræver et yngre publikum end andre dele af landet pga. mange trapper. KB har flere gange forsøgt 

at hverve unge indsamlere ved hjælp af såkaldt phone-hvervning, men har måttet konstatere, at 

mange, selvom de har sagt ja i telefonen, ikke dukkede op på indsamlingsdagen. Det var med 

udgangspunkt i dette specifikke problem, at KB begyndte at kigge i retning af sociale medier, og 

VildtHår-kampagnen blev igangsat. Kampagnens sætter fokus på et farverigt liv uden kræft, og med 

sloganet ”Vis din støtte – sæt håret op”, opfordrede den de (unge) frivillige til at vise deres støtte 

med vilde frisurer, utrolige hårfarver og meterhøje parykker op til og på landsindsamlingen den 6. 

april 2008. Kampagnens formål ligger altså tæt op ad det samlede diskursfællesskabs (dvs. KBs) 

fælles mål. Ifølge Swales (1991) anvender et diskursfællesskab visse genrer, der er udviklet med 

udgangspunkt i diskursfællesskabets fælles mål, men i lyset af KBs problemstilling – og deres 

forsøg på at løse problemet ved hjælp af eksisterende genrer som eksempelvis phone-hvervning – er 

det muligt, at der er behov for at skabe en ny genre for at opnå den ønskede effekt af selve 

kampagnen. 
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Den ønskede effekt var ifølge KI at ”få de unge mennesker, som ikke er så loyale som mangeårige 

indsamlere, til at føle identifikation med KB”. Hovedformålet med kampagnen var ganske enkelt at 

motivere unge mennesker til at møde op som frivillige på landsindsamlingsdagen. KB kan ifølge 

Lasswell frembringe præcis den effekt, de ønsker, hvis de vælger det rigtige medie (Thorlacius og 

Højbjerg, 2002, s. 26-27). Men på trods af at den tilsigtede effekt af kampagnen er meget 

håndgribelig, må selve kommunikationsopgaven i forhold til Daft og Lengels media richness-teori 

(1986) ikke desto mindre regnes for relativt tvetydig, idet der ikke er formuleret et konkret budskab 

eller et konkret kommunikativt indhold (s. 271). Ifølge Daft og Lengels model (se nedenfor) vil et 

rigt medie derfor være det rigtige valg i forhold til kommunikationsopgavens grad af tvetydighed 

(se grøn markering) 

  

  unambiguos tasks ambiguous tasks 

rich media 

Communication failure                  
Data glut. Rich media used for routine tasks. 

Excess cues cause confusion and surplus 
meaning. 

Effective communication 
Communication success because rich media 

match ambiguous tasks. 

lean media 
Effective communication 

Communication success because media low 
in richness match routine tasks. 

Communication failure                  
Data starvation. Lean media used for 

ambiguous messages. Too few cues to 
capture message complexity. 

 

Et andet kriterium, der var afgørende for medievalget i forbindelse med VildtHår-kampagnen, var at 

ramme den rigtige målgruppe – unge over 18 år – hvilket betød, at projektgruppen måtte gøre sig 

overvejelser omkring mediebrug blandt unge mennesker: ”Hvis vi vil fange de unges 

opmærksomhed, må vi i tale med dem, dér hvor de er”, siger KI (Jakobsen, 2008). Valget faldt 

hurtigt på Facebook. Det online sociale netværk MySpace var også kortvarigt inde i overvejelserne, 

men blev afvist, fordi brugerskaren var for ung i forhold til den, man ønskede at få fat i. At 

kampagnegruppen valgte en profil på Facebook, frem for eksempelvis en applikation ligesom 

Vidunderlivet-kampagnen, skyldes, at de gerne ville kunne sende beskeder og e-mails til brugerne 

samt oprette forskellige events, som man efterfølgende kunne invitere VildtHårs ”venner” til. 
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Kampagnelederne, som sidder forskellige steder i Danmark, blev opfordret til at invitere de phone-

hvervede og de unge i det hele taget ”til at møde os på Facebook og få et bedre tilhørsforhold og 

som resultat måske møde op til landsindsamlingen”, som KI udtrykker det. 

 

Beslutningen om at anvende Facebook som platform for kampagnen var altså først og fremmest 

baseret på et ønske om at nå det unge publikum på en ny måde og på længere sigt skabe relevans og 

loyalitet i forhold til KB. Men, fortæller KI, det var også delvist ment som et eksperiment i forhold 

til at finde ud af, hvad mediet egentligt kan, og hvorvidt det er muligt at hverve via Facebook. Der 

var altså en interesse i at undersøge, om Facebook kun er relevant i det sociale univers, eller om det 

er muligt at få folk til at dukke op til et arrangement i den virkelige verden, fordi de er blevet 

inviteret eller spurgt af en ven på et online socialt netværk. 

 

At anvende Facebook som kommunikationsplatform var en idé, der var blevet leget lidt med over 

tid af et par andre medarbejdere i KBs lokalforeningsafdeling i København. Det var med inspiration 

fra dem, at projektsektionen, som arbejder med landsindsamlingen, begyndte at undersøge 

systematisk, hvad man kunne med den ene og den anden type tilstedeværelse på Facebook. Miller 

(2003) peger netop på, at kommunikation med kolleger kan være en afgørende faktor, når det 

handler om medievalg (s. 275), og i dette specifikke tilfælde har sådanne sociale bidrag altså i høj 

grad influeret valget af kommunikationsmedie. En del af den efterfølgende research tog 

udgangspunkt i artikler om andre fundraiser- og velgørenhedsorganisationer, som havde gjort 

lignende tiltag. Sociale bidrag fra eksterne kilder har altså også spillet en vis rolle i projektgruppens 

endelige medievalg. Social information processing er også i spil, når KI fastslår, at ”hvis vi vil fange 

de unges opmærksomhed, må vi i tale med dem, der hvor de er”, idet overvejelser angående 

målgruppen og dens medieforbrug er en del af det element, som Fulk et. al (1987) kalder objective 

communication task requirements og delvist også perceived media characteristics, idet 

brugergruppen kan ses som værende karakteristisk for det enkelte medie (se grøn markering i 

modellen på næste side). 
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4.2.2.2.2 Udviklings- og implementeringsprocessen 

Selve projektgruppen, der tog hånd om udviklingen, implementeringen og vedligeholdelsen af 

Facebook-profilen, bestod af KI selv, som er udviklingskonsulent i projektsektion i KB’s 

lokalforeningsafdeling i København, samt en projektkonsulent og en praktikant fra samme afdeling, 

og de orienterede og sparrede desuden løbende med afdelingschefen. Derudover var der mange 

frivillige involverede, som lavede forskellige VildtHår-relaterede ting som f.eks. at arrangere og 

planlægge events, tage billeder og lave film, som kunne uploades til Facebook-profilen. 

Kampagnelederne var også involveret i processen i det omfang, at det var deres ansvar at invitere 

og opfordre de frivillige i deres områder til at melde sig til VildtHår-kampagnens netværk på 

Facebook. Det fungerede dog ikke helt som ønsket, idet det viste sig, at mange af kampagnelederne 

så det som en ekstra arbejdsopgave frem for at se det som en mulighed for at samle alle de frivillige 

unge ét sted. Tilbuddet blev derfor ikke rigtig brugt af kampagnelederne, og som følge deraf blev 

mange af indsamlerne slet ikke inviteret til at melde sig som VildtHårs ven på Facebook. Dette er et 

godt eksempel på, hvordan individuelle forskelle påvirker opfattelsen og brugen af et specifikt 

medie, hvilket er en faktor, som Fulk et al. (1987) lægger stor vægt på, i forhold til hvordan et 

kommunikationsmedie opfattes og fungerer i praksis i en given virksomhed (se de grønne bokse i 

modellen på næste side). Kampagneledernes mangel på kendskab og erfaringer med Facebook 

bevirker, at de ikke ønsker at benytte det, og det betyder, at mediet ikke anvendes som beregnet. 
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Ifølge SCOT-tankegangen må kampagnelederne betragtes som en relevant social gruppe i forhold 

til Facebook-profilen, fordi mediet anses som en mulighed for dem for at skabe et tættere 

tilhørsforhold til de unge frivillige og derfor har en betydning for gruppen. Problemet er, at 

kampagnelederne selv ikke føler, at Facebook-profilen har en betydning for dem, og netop pga. 

deres status som en relevant social gruppe, anses det, at de ikke ønsker at anvende mediet, som et 

problem, der kræver en løsning. Men til trods for kampagneledernes begrænsede indsats voksede 

antallet af venner af sig selv og nåede op på 750 i løbet af 1½-2 måneder. Af den grund blev der 

ikke umiddelbart taget initiativ til at løse problemet omkring kampagneledernes skepsis angående 

Facebook-profilen og det forventes desuden, at kampagnelederne automatisk vil blive mere åbne for 

at anvende Facebook, i takt med at man ser de positive effekter af VildtHår-profilen, og efterhånden 

som mediet generelt bliver mere udbredt. Man har altså valgt at stabilisere teknologien, selvom der 

reelt ikke er opstået closure i forhold til det eksisterende problem, jf. Pinch og Bijker (1987), men 

det forventes, at closure vil opstå automatisk på længere sigt, hvorefter stabilization vil indtræde 

(igen) mere eller mindre af sig selv, fordi teknologien bibeholdes, som den ser ud på nuværende 

tidspunkt (s. 12). 
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At tilstrømningen af ”venner” skete på brugernes eget initiativ, frem for på opfordring af 

repræsentanter fra KB, betød, at netværket blev et andet end det, VildtHår-kampagnegruppen havde 

regnet med. Ifølge Bijker (2001) har alle aktører, der har berøring med en given teknologi, 

indflydelse, på hvordan teknologien udvikler sig (s. 15535), hvilket ovenstående er et godt 

eksempel på. Facebook-profilens netværk blev af en anden natur end ventet, fordi brugerne har 

indflydelse på dens specifikke anvendelse. Opgaven med at skaffe Facebook-venner løste altså sig 

selv. Men der var også en anden problemstilling, for rent praktisk viste det sig, at det var sværere 

end ventet at skabe dialog med medlemmerne online. F.eks. fandtes der online en funktion, hvor 

medlemmerne kunne lægge et portrætbillede af sig selv ind og sætte en vild frisure ind på billedet 

fra en applikation, der allerede fandtes på Facebook. Det var et tilbud til dem, som ikke havde lyst 

til at møde op med ”vildt hår” til de forskellige events, men stadig gerne ville vise deres støtte ved 

”at sætte håret op”, som kampagnens slogan siger. Men den funktion var der stort set ingen, der 

benyttede. Ligeledes var det svært at få gang i det diskussionsforum, som ellers var blevet oprettet. 

Dette er endnu et eksempel, på hvordan en gruppe af aktører har indflydelse på mediets specifikke 

anvendelse, og ifølge Bijker (2001) kan gruppen dermed påvirke mediets videre udvikling (s. 

15535). I det hele taget skulle der kæmpes mere end forventet for at få dialogen med de unge 

frivillige i gang. ”Folk ville gerne være venner og vise et eller andet socialt ansvar, men det blev 

ikke rigtigt til mere”, siger KI. 

 

4.2.2.2.3 Evaluering og udbytte 

Hvorvidt brugen af Facebook som kommunikationsplatform har haft den tilsigtede effekt er svært at 

sige. Især i forhold til ønsket om at skabe identifikation og loyalitet kan en eventuel effekt være 

svær at påvise. Som KI udtaler: ”Hvis bare der var nogle gode måder at måle det på”. Men selv 

med hensyn til den ellers mere håndgribelige tilsigtede effekt om at få de unge til at dukke op på 

indsamlingsdagen, er der visse tvivlsspørgsmål. Eksempelvis har 1.700 af de frivillige, der havde 

meldt sig til landsindsamlingen i 2008, deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, hvor 90% har 

svaret, at de dukkede op på indsamlingsdagen. Det kan på den ene side betyde, at inddragelsen af 

Facebook i kampagnekommunikationen har hjulpet, men det kan også være et spørgsmål om, at 

KBs forforståelse har været forkert, og at der slet ikke har været et problem, med at tilmeldte ikke 

dukkede op, når det kom til stykket. En måde, hvorpå KB forsøgte at måle effekten af VildtHår-

kampagnen, var at bede de frivillige, der deltog i landsindsamlingen, om at angive hvor de var 

blevet opmærksomme på indsamlingen henne. 22 svarede, at det var gennem Facebook, men 
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hvorvidt det er meget eller lidt, er vanskeligt at vurdere, for hvad skal det sammenlignes med? I 

tidligere kampagner har KB bl.a. anvendt annoncer på tankstationer, og her var der fem, der sagde, 

at disse annoncer var grunden til deres tilmelding. I forhold til det antal er 22 en mangedobling, 

men det er stadig ikke helt gennemskueligt, hvorvidt det er godt eller skidt i forhold til 

arbejdsindsats, omkostninger og alternative kommunikationsmedier. Dog har mange af 

medlemmerne på Facebook tilkendegivet, at de uden Facebook-profilen sandsynligvis ikke havde 

meldt sig som indsamlere, fordi de havde et begrænset kendskab til KB, hvilket naturligvis peger i 

en positiv retning og indikerer, at den ønskede effekt er opnået på et eller andet niveau. En tredje 

metode, hvorpå projektgruppen forsøgte at måle effekten af tilstedeværelsen på Facebook, var at 

kigge på, hvor meget antallet af indsamlere og det indsamlede beløb voksede efter 

implementeringen af profilen på Facebook. Der var ikke tvivl om, at indsamlingsbeløbet var højere 

end tidligere år, især som følge af flere ruter på gader og stræder, men det er svært, hvis ikke 

umuligt, at isolere effekten af netop Facebook-profilen i forhold til de andre medier, hvor 

landsindsamlingen også har været promoveret. 

 

Der er dog andre områder, hvor den positive effekt af Facebook-gruppen ikke er til at tage fejl af. 

Flere Facebook-brugere har på eget initiativ oprettet grupper på Facebook, som de inviterer 

VildtHår til at melde sig til, ligesom der er blevet kreeret en Kræftens Bekæmpelse-cause, som KI 

senere er blevet administrator for, selvom hun ikke selv har været inde over dannelsen af gruppen. 

Dette indikerer, at der via VildtHår-profilen på Facebook er flere, der har fået større kendskab og et 

bedre tilhørsforhold til KB, og som i større udstrækning finder organisationen relevant. Endvidere 

har Facebook-gruppen skabt en del opmærksomhed ikke kun i lokalforeningsafdelingen på 

landskontoret, hvor Facebook-profilen har sit ”fødested”, men også fra andre afdelinger og fra flere 

chefer højere oppe i organisationen. VildtHår-projektgruppen har været aktive omkring at 

kommunikere konkrete resultater ud, og det har medført en stor interesse blandt medarbejdere over 

hele organisationen, omkring hvordan man bruger Facebook. Ligeledes har det betydet, at 

skeptikerne viser større interesse i Facebook som kampagneredskab, og at afdelingerne generelt er 

mere åbne for at anvende sociale medier. Facebook som helhed er dermed også en naturlig del af 

diskussionen, om hvordan landsindsamlingskampagnen skal forløbe i 2009, ”så lokalt set er det en 

succes” siger KI. 
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En anden positiv følge af VildtHår-profilen har været, at nogle af de ”venner”, der har deltaget i de 

forskellige VildtHår-events (cirka 30 ud af 750 venner), har vist sig at være engagerede ildsjæle, 

som efterfølgende har bidraget til andre kampagner og bl.a. været med i styregrupperne på de store 

Stafet-for-Livet-arrangementer, som KB gennemførte i efteråret 2008. Her kan man altså tale om, at 

ønsket om at skabe loyalitet hos de frivillige er blevet opfyldt, om end det kun handler om en 

brøkdel af Facebook-netværket. 

 

Med hensyn til uventede effekter peger KI netop på de kræftrelaterede grupper, der ligesom 

VildtHår-causen, er opstået på Facebook uden indblanding fra KB, og ikke mindst at Kræftens 

Bekæmpelses-causen i løbet af et år nåede op på 160.000 medlemmer, uden at der fra KB’s side 

blev gjort en indsats for at skaffe medlemmer. KI er desuden af den mening, at der længere fremme 

vil kunne spores langt flere og tydeligere effekter, og siger: 

 

”Vi har sået et frø, og det [Facebook] bliver mere og mere anvendeligt og 
flere og flere får en profil – i år, når vi skriver ud til kampagnelederne, så 
vil det blive modtaget på en helt anden måde, det er altid svært at 
præsentere radikalt nye idéer, især hvis de bliver anset som endnu en 
arbejdsbyrde eller ’en vanvittig københavner-idé’”. 

 

Facebook har ikke erstattet andre medier, men fungerer som supplement til den øvrige 

mediesamling i KB. Faktisk har implementeringen af Facebook betydet, at der i højere grad 

anvendes andre medier såsom YouTube, som bruges til at afspille de film, der findes på VildtHår-

profilen. Desuden stilles der større krav til KBs egne hjemmesider, som der linkes til på Facebook-

profilen, og der er kommet øget fokus på opdateret og godt materiale både i form af levende 

billeder, stillbilleder og story-telling, så der skabes et socialt, online univers omkring KB. 

Overordnet set har anvendelsen af Facebook og netbaserede medier bevirket, at KB har arbejdet og 

arbejder på at blive endnu mere visuelle end tidligere, så frem for at have erstattet eksisterende 

medier har Facebook-profilen faktisk medført, at det anvendes flere og flere forskellige medier. 

Fordelen ved Facebook-profilen, som ikke findes ved andre medier, er, at modtagerne – dvs. 

”vennerne” – med KIs ord ”har adgang til det hele via Facebook, i stedet for at få kæmpe stakke ind 

gennem dørsprækken”. Der lægges mange forskelligartede materialer og informationer ud på 

Facebook-profilen, som brugerne selv kan sortere i, og man er altid kun et klik væk fra hvad, man 

er interesseret i. ”Hvis man nu skulle i tryk gøre det, ville de jo være et katalog på 30-40 centimeter 

med fuldstændig uigennemskuelig struktur”, fremhæver KI. Desuden mener hun, at man med 
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Facebook næsten kan tale om ansigt-til-ansigt-kommunikation, selvom det er tale om webbaseret 

kommunikation, fordi henvendelser foregår på et relativt personligt plan i forhold til mange andre 

medier. Dette personlige fokus er da også et af de kriterier, som ifølge Miller (2003) karakteriserer 

et såkaldt rigt medie, som er mest optimalt at anvende, når man står over for en tvetydig opgave (s. 

271), som VildtHår-kampagnen jo gør (se grøn markering nedenfor). 

 

  unambiguos tasks ambiguous tasks 

rich media 

Communication failure                  
Data glut. Rich media used for routine tasks. 

Excess cues cause confusion and surplus 
meaning. 

Effective communication 
Communication success because rich media 

match ambiguous tasks. 

lean media 
Effective communication 

Communication success because media low 
in richness match routine tasks. 

Communication failure                  
Data starvation. Lean media used for 

ambiguous messages. Too few cues to 
capture message complexity. 

 

En anden ting, hun peger på, er, at en henvendelse fra en veninde eller en anden i ens netværk, som 

Facebook jo netop er bygget op omkring, betyder mere end en henvendelse fra ”en fremmed” i form 

af KB selv, og at emnet ”kræft” på den måde bliver mere vedkommende for den enkelte. 
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5. Diskussion 
Efter en grundig gennemgang af de enkelte cases er det nu muligt at samle op på og diskutere de 

fremkomne pointer ved at sammenholde analyserne og finde frem til forskelle og ligheder i 

forbindelse med virksomhedernes brug af sociale medier. 

 

5.1 Formål og ønsket effekt 

Det er fælles for alle casevirksomhederne, at de har gjort sig nøje overvejelser omkring hvilken 

effekt/hvilke effekter, de ønsker at frembringe ved at implementere sociale medier i deres 

kommunikation. Der synes at være enighed om, at overvejelser om den ønskede effekt er den 

grundlæggende og vigtigste faktor i forhold til medievalg, hvilket verificerer det meget funktionelle 

aspekt af kommunikation, som eksempelvis Lasswell arbejder med. Der er dog også visse forskelle 

at spore mellem casevirksomhederne, når det gælder effekt-begrebet. Der er nemlig stor forskel på, 

hvor håndgribelige de tilsigtede effekter er. Den tilsigtede effekt af JBs debatforum er eksempelvis, 

at det skal fungere som en overtryksventil og en temperaturmåler, samt at det skal gøre ledelsen 

lettere tilgængelig. Det er forholdsvist konkret og målbart, idet det er nemt for JB at vurdere, om 

effekten er opnået. Omvendt er det for Vidunderlivet-kampagnen svært at måle på den tilsigtede 

effekt om at skabe relevans og få unge piger til at forholde sig til livmoderhalskræft. 

 

Men der er også nogle effekter, som alle casevirksomhederne tilstræber på den ene eller den anden 

måde. De giver alle mere eller mindre direkte udtryk for, at de tilsigter synlighed og dialog/samtale 

og tilhørsforhold i en eller anden form, som dog er ganske forskellig fra virksomhed til virksomhed. 

For JB handler synlighed om at gøre kommunikationen mellem medarbejderne synlig for ledelsen 

for på den måde at forebygge, at problemer og negative rygter opstår og udvikler sig. Samtidig går 

synlighed også på, at ledelsen skal være synlig for medarbejderne, forstået på den måde, at 

medarbejderne skal føle, at ledelsen er let tilgængelig med hensyn til at få den i tale. I Arlas tilfælde 

drejer det sig om at synliggøre virksomhedens kommunikation med eksterne interessenter, for at 

vise at virksomheden er åben og ærlig over for omverdenen. For Kræftens Bekæmpelses 

Vidunderlivet-kampagne er formålet at skabe synlighed omkring emnet livmoderhalskræft generelt, 

at synliggøre, at livmoderhalskræft er relevant for alle, samt at gøre opmærksom på muligheden for 

forebyggelse, mens skabelsen af synlighed for VildtHår-kampagnen er møntet mere overordnet på 

kræft, og på at sygdommen er relevant for alle, samt på KB og mulighederne for at give sin støtte, 
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eksempelvis via landsindsamlingen. Sociale medier kan altså bruges til at skabe synlighed omkring 

et bestemt emne eller en bestemt sag, hvormed synlighedsbegrebet bliver et spørgsmål om 

spredningen af et budskab; men synlighed kan også omhandle kommunikationen i sig selv, hvor det 

altså er selve det, at kommunikationen finder sted, der synliggøres – og hvor det konkrete indhold af 

den pågældende kommunikation tillægges mindre vægt. 

 

Med hensyn til dialog-aspektet er det for JB et spørgsmål om at skabe en ny platform, hvor alle 

medarbejdere på tværs af organisationen kan indgå i dialog med hinanden og til tider med ledelsen, 

mens Arla bruger Arla Forum til at skabe og opretholde dialog og samtale med virksomhedens 

forbrugere. Vidunderlivet-kampagnen og VildtHår-kampagnen ønsker via Facebook at skabe 

(mulighed for) dialog med forskellige målgrupper; Vidunderlivet-kampagnen satser på dialog med 

unge piger med det hovedformål at åbne deres øjne, for hvor relevant livmoderhalskræft er for dem, 

og hvor vigtigt det er at forebygge det, mens VildtHår-kampagnen tager sigte på dialog med (unge) 

frivillige indsamlere med den hensigt at fremme loyalitet og engagement hos de frivillige. I tråd 

med ønsket om at tilvejebringe dialog, giver casevirksomhederne også udtryk for et ønske om at 

fremme skabelsen af et tilhørsforhold i forhold til målgruppen for det sociale medie, den 

pågældende virksomhed anvender. JBs fokus er intern og er centreret omkring at styrke forholdet 

mellem medarbejderne og mellem medarbejdere og ledelse via en forbedret intern kommunikation. 

For Vidunderlivet-kampagnen drejer det sig om at gøre opmærksom på relevansen af 

livmoderhalskræft og få unge piger til at føle, at det er vigtigt at forebygge, mens det for VildtHår 

handler om at skabe en grobund, for at kampagnernes målgruppe(r) vil føle et tilhørsforhold til og 

støtte KB på den ene eller den anden måde. Arla stræber efter at give forbrugerne et billede af Arla 

som værende en åben og ærlig virksomhed, som man kan stole på, og som er lydhør i forhold til 

forbrugernes meninger – positive som negative. Det tilstræbte tilhørsforhold består således i, at 

forbrugerne føler, at Arla er engageret og nærværende over for forbrugerne. 

 

5.2 Kommunikationsopgave og medievalg 

 
5.2.1 Opgavekarakteristik 

Et andet punkt, som ligger lidt op ad effekt-diskussionen, omhandler den opgavetype, som det 

pågældende sociale medie skal løse – og her er der væsentlig lighed mellem casevirksomhedernes 

tilgang. Daft og Lengel (1986) skelner mellem kommunikationsopgaver i forhold til deres grad af 
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tvetydighed, og det er fælles for alle casevirksomhederne, at den kommunikationsopgave, de hver 

især står over for, har en relativt høj grad af tvetydighed. Hos JB var kommunikationsopgaven at 

skabe en platform, hvor medarbejderne kunne kommunikere på tværs af hele virksomheden, men 

hvad, der skal kommunikeres om, er ikke fastlagt. Ligeledes var der ikke et konkret kommunikativt 

indhold fastlagt i forhold til den kommunikationsopgave, Arla Forum skulle løse. Opgaven bestod 

ikke i at kommunikere om noget bestemt på en bestemt måde, men om at sikre åbenhed, ærlighed 

og synlighed i forbindelse med al Arlas kommunikation med omverdenen – uanset emne. 

Kommunikationsopgaven for VildtHår-kampagnen var at skabe et mødested for unge frivillige og 

KB, men et helt konkret kommunikativt indhold indgik ikke i planlægningen. Vidunderlivet-

kampagnen har meget konkrete budskaber og et kommunikativt indhold, der er langt mere konkret, 

end de andre cases, men opgaven er alligevel tvetydig, idet den består i at udbrede viden omkring 

forebyggelse af brystkræft. Den information, der gives via Vidunderlivet-kampagnen, kan måske 

nok ikke misforstås eller forstås på flere måder, men hvordan budskabet modtages, og hvorvidt de 

unge reagerer som ønsket, kan ikke styres og kan variere hos de enkelte medlemmer af målgruppen. 

 

5.2.2 Mediekarakteristik og medievalg 

 
5.2.2.1 Media Richness 

På trods af at kommunikationsopgaverne er så forskellige, har de altså det til fælles, at de er 

utvetydige i henhold til Daft og Lengels tilgang – og at de understøttes af sociale medier. Dermed er 

der grundlag for at definere sociale medier som værende højt på media richness-skalaen, idet Miller 

(2003) påpeger, at tvetydige opgaver bedst understøttes ved hjælp af rige medier. Kristina Ilsøe-

Mikkelsen fra VildtHår-kampagnen siger da også om Facebook, at man næsten kan tale om ansigt-

til-ansigt-kommunikation – som jo af Daft og Lengel (1987) netop er karakteriseret som et meget 

rigt medie – på trods af at kommunikationen foregår via Internettet. Hun begrunder det med, at 

henvendelser via Facebook foregår på et relativt personligt plan, idet kommunikationen finder sted 

mellem individer/individuelle profiler, der har et navn og et ansigt (i form af et profilbillede). Daft 

og Lengel (1987) angiver da også personligt fokus som en egenskab, der er kendetegnene for rige 

medier. Både JBs debatforum og Arla Forum må desuden også siges at være medier med personligt 

fokus, idet kommunikationen begge steder foregår mellem individer, der deltager i dialogen af egen 

fri vilje, og som fremtræder med navn og i øvrigt bidrager til dialogen med egne holdninger. 
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En yderligere egenskab, som Daft og Lengel (1986) forbinder med rige medier, er mediets evne til 

at befordre øjeblikkelig respons. Generelt set tillægges al computerbaseret den egenskab, fordi 

kommunikationen foregår online og derfor ikke er afhængig af tid og sted – det foregår i såkaldt 

”realtid” (Thurlow et al., 2004). Dette gælder i høj grad også for både JBs debatforum, hvor 

medarbejderne kan give øjeblikkelig respons på andre medarbejderes debatindlæg, for Arla Forum, 

hvor forbrugerne straks kan kommentere på, hvad der skrives i blogsene, og ikke mindst for 

Vidunderlivets applikation og VildtHårs profil på Facebook, hvor Facebook-brugerne kan reagere, 

ligeså snart der sker noget nyt. 

 

Daft og Lengel (1986) nævner også brugen af dagligdagssprog som kendetegnende for rige medier. 

Hvorvidt der anvendes dagligdagssprog i JBs debatforum, Arla Forum og via Facebook er ikke 

muligt at fastslå uden en diskurs-/sproganalyse af kommunikationen, men eftersom der er tale om 

samtale og dialog mellem mennesker med forskellige grader af kendskab til et emne og forskellige 

faglige baggrunde, synes det rimeligt at antage, at sproget er ganske let forståeligt for alle. I JBs 

tilfælde har medarbejderne naturligvis den samme faglige viden, og forstår derfor også de samme 

fagtermer, som eventuelt måtte dukke op under debatten, og anser dem derfor som dagligdagssprog, 

om end det er knyttet specifikt til diskursfællesskabet. Alt dette taget i betragtning er der altså 

mange ting, der peger i retning af, at sociale medier ligger meget højt på media richness-skalaen. 

 

5.2.2.2 Social Information Processing 

I forlængelse af diskussion omkring media richness er det desuden muligt at drage paralleller til 

social information processing-teorien, idet virksomhederne alle har gjort sig overvejelser angående 

communication task requirements og perceived media characteristics og således gjort sig tanker om 

hvilket medie, der ville være mest optimalt i forhold til den pågældende kommunikationsopgave og 

dens formål. I forhold til andre elementer i SIP-modellen er der til gengæld stor forskel på, i hvor 

stor udstrækning de har haft en indflydelse på processen omkring medievalg i den enkelte 

virksomhed. Eksempelvis er det meget forskelligt, hvor meget betydning sociale bidrag, i form af 

udtalelser og meningstilkendegivelser, har haft for de forskellige casevirksomheder. For JB har 

sociale bidrag eksempelvis kun spillet en mindre rolle i forhold til valg af medie, mens information 

fra alle dele af omverdenen har været en afgørende faktor for Arlas vedkommende i alle dele af 

processen omkring implementeringen af Arla Forum. For Vidunderlivet-kampagnen har sociale 

bidrag ikke haft afgørende indflydelse på medievalget, mens sociale bidrag for VildtHår-
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kampagnen var en vigtig faktor i forhold til at overveje og til slut vælge Facebook som 

kommunikationsmedie. 

 

5.2.2.3 Afsender- og modtagerforhold 

Sociale medier er som udgangspunkt brugerstyrede, hvilket vil sige, at modtagerne/brugerne 

fungerer både som læsere, medproducenter og redaktører i forhold til den kommunikation, der 

foregår via mediet (Bindslev og Froda, 2007, s. 1). Alle casevirksomhederne er da også med til at 

verificere denne påstand. Vidunderlivets Facebook-applikation er brugerstyret i det omfang, at det 

er modtagerne – brugerne på Facebook –, der sørger for at distribuere applikationen til andre i deres 

online netværk, mens VildtHår er brugerstyret i den forstand, at brugerne har mulighed for at 

deltage i online debatter og skrive på VildtHårs ”væg”, som kan betegnes som en online 

opslagstavle. Hos Arla og JB er brugerstyringen lidt mere tydelig: Lars Aarup hos JB peger meget 

direkte på, at det er 100 % op til medarbejderne – dvs. brugerne – hvad og hvordan, der bliver 

diskuteret på det interne debatforum. Samtidigt indtager medarbejderne også naturligt rollen som 

redaktør, idet de gerne bremser en debat, hvis de mener, at den er irrelevant eller urimelig. 

Endvidere fortæller han, at den måde, hvorpå medarbejderne bruger forummet, er afgørende, for 

hvorvidt og hvordan debatforummet udvikler sig. Arla Forums modtagerskare består af 

virksomhedens forbrugere, men frem for blot at være passive modtagere af et budskab har 

forbrugerne mulighed for at kommentere på og spørge ind til den pågældende blogs emner og 

indhold, hvilket potentielt bevirker, at kommunikationen kan tage en ny drejning eller på anden 

måde udvikle sig som følge af forbrugerens bidrag. I forlængelse af dette kan det desuden udledes, 

at der i henhold til SCOT-teorien er stor overensstemmelse mellem casevirksomhedernes tilgang til 

sociale medier, idet de alle giver udtryk for, at den sociale medie-løsning, de har valgt, ikke 

nødvendigvis er statisk, men kan udvikle og ændre sig løbende fremover. Det indikerer først og 

fremmest, at tesen om, at en teknologi ikke kan betragtes som færdigudviklet på noget tidspunkt, 

holder stik, og desuden at en given teknologi kan tilpasses den enkelte virksomheds behov og 

ønsker og derfor fungere meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. 

 

5.2.2.4 Genre og (diskurs)fællesskab 

Ifølge Swales (1991) må alle virksomheder som udgangspunkt defineres som diskursfællesskaber, 

idet deres virke bygger på en defineret målsætning, som er kendt af og fælles for alle medarbejdere i 

virksomheden, som derved indgår i fællesskabet. Swales mener, at diskursfællesskaber besidder 
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genrer til kommunikationsmæssig befordring af deres mål. At hver af de tre casevirksomheder tyr 

til nye medier for at løse den opgave, de hver især står over for, indikerer altså, at de genrer, 

virksomhederne tidligere har opereret med, ikke er brugbare i forhold til den aktuelle opgave eller 

ikke er i stand til at opnå det aktuelle formål. I lyset af at ingen af casevirksomhederne har ment, at 

de kan bruge traditionelle medier til at opfylde det specifikke formål, de søger at indfri, er det 

umiddelbart nærliggende at udlede, at sociale medier repræsenterer en ny genre inden for 

organisationskommunikation – især når man tager i betragtning, at de sociale medier ikke har 

erstattet andre medier i nogen af tilfældene. På den anden side udgøres en given genre ifølge Swales 

(1991) af en række kommunikative handlinger/begivenheder, der tjener det samme formål, og 

eftersom de opgaver og dermed de formål, som casevirksomhederne bruger sociale medier i 

forbindelse med, er relativt forskelligartede, kan man argumentere for, at sociale medier ikke 

repræsenterer en ny genre – i hvert tilfælde ikke samlet set. Dog er der som nævnt visse 

fællesnævnere i forhold til de effekter, virksomhederne ønsker at opnå – nemlig synlighed og 

tilhørsforhold, og man kan måske derfor alligevel tale om, at JBs debatforum, Arla Forum, 

Vidunderlivets Facebook-applikation og VildtHårs Facebook-profil tjener det samme eller i alt fald 

et meget enslydende formål, hvilket peger i retning af, at de tilhører samme genre. 

 

Swales’ tilgang til diskursfællesskaber er desuden ikke kun relevant at inddrage i forbindelse med at 

diskutere sociale medier som genre, men den er også værd at knytte op på de typiske karakteristika 

som kendetegner sociale medier (se evt. s. 4). Ét af disse omhandler fællesskab, om hvilket 

Bindslev og Froda (2007) udtaler: ”Disse fællesskaber deler fælles interesser, som f.eks. en 

lidenskab for fotografering, interesse for et bestemt politisk emne eller en yndlings-serie i TV” (s. 

5). Denne udlægning af ”fællesskab” ligger altså helt i tråd med Swales’ diskursfællesskab-begreb. 

Bindslev og Froda påpeger, at sociale medier gør det muligt for fællesskaber at kommunikere 

effektivt, hvilket ifølge Swales (1991) er afgørende for deres overlevelse (s. 25). Sociale medier kan 

altså have afgørende betydning for de diskursfællesskaber, som casevirksomhederne repræsenterer. 

Det fremgår da også af analysen, at virksomhederne har oplevet, at sociale medier har styrket det 

diskursfællesskab, mediet er knyttet til. Hos JB har det betydet, at ledelsen har mere føling, med 

hvad der foregår på medarbejderplan, og at der er større grundlag for dialog mellem ledelse og 

medarbejdere og medarbejderne imellem. Det diskursfællesskab, som begge kampagner i Kræftens 

Bekæmpelse tilhører (om end med forskellig fokus), har emnet kræft som central fælles interesse, 

herunder oplysning, forebyggelse og bekæmpelse af kræft. Sociale medier har betydet, at det for det 
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første er blevet nemmere at udbrede budskaber hurtigt, men også at medlemmerne af 

diskursfællesskabet har fået en platform, hvor de nemt kan mødes og interagere – både de, der er 

ansat hos KB og de, der er en del af deres Facebook-netværk enten som frivillige eller blot som 

passive medlemmer af en gruppe eller brugere af en applikation. Således bliver fællesskabet styrket 

på flere områder. 

 

Bindslev og Froda (2007) peger også på samtale som et typisk træk ved sociale medier og fastslår, 

at hvor traditionelle medier fokuserer på transmission af information til et publikum, bør sociale 

medier forstås som tovejskommunikation. Netop tovejskommunikation er én af de ting, som Arla 

har oplevet meget mere af siden implementeringen af sociale medier i deres kommunikation med 

forbrugerne, i og med at de i langt større grad indgår i dialog og (online) samtale med dem, der 

henvender sig til virksomheden. Også VildtHår-casen indikerer, at samtale er en helt essentiel del af 

tilstedeværelsen på Facebook, og at der foregår langt mere tovejskommunikation end tidligere. 

Kristina Ilsøe-Mikkelsen peger endda på, at kommunikationen via Facebook kan sidestilles med 

ansigt-til-ansigt-kommunikation, som jo i høj grad er karakteriseret som tovejskommunikation. At 

kommunikation mellem sociale medier på denne måde foregår som en almindelig samtale – om end 

computerbaseret - betyder desuden, at det ikke kræver nogen ekspertise inden for kommunikation at 

udarbejde og deltage i kommunikationen. Et internt medarbejderblad, som eksempelvis det, JB 

tidligere har haft, er et udbredt medie til intern kommunikation, men ofte kræver det mennesker 

med en baggrund i kommunikation eller journalistik til at skrive artiklerne til bladet. Sociale medier 

tillader alle at skabe indhold – det gælder også uanset om vedkommende betragtes som afsender 

eller modtager. 

 

Et tredje af de typiske karakteristika, som Bindslev og Froda tillægger sociale medier, er 

forbundethed, som eksempelvis kan bestå af links til andre websider, andre sociale medier eller 

personer (s. 5). Dette bekræftes også via casestudierne – især Kristina Ilsøe-Mikkelsen er meget 

eksplicit omkring det, og påpeger, at Facebook muliggør samling af flere forskellige kilder i én 

form, således at alt er samlet ét sted. Det er en fordel på flere måder: For det første skal modtagerne 

ikke henvende sig flere steder for at få den information, de er ude efter, og for det andet betyder dét, 

at alt materialet findes elektronisk via nettet, at folk har mulighed for nemt at finde og sortere i det, 

de er interesserede i og det, de ikke er interesserede i, i højere grad end hvis alt det tilgængelige 

materiale blev sendt til dem i papirform. Sociale medier er altså på flere planer mere brugervenlige 
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end traditionelle medier – både når det gælder muligheden for dialog med en given virksomhed, og 

når det gælder nem tilgang til information. 

 

5.3 Sociale vs. ikke-sociale medier 

Udover disse pointer, som vedrører specialets teoretiske baggrund, peger casevirksomhederne på en 

række andre aspekter, som også er yderst relevante for denne diskussion. F.eks. påpeger Caroline 

Winkel fra Vidunderlivet-kampagnen, at Facebook har genereret effektiv spredning af kampagnens 

budskab uden væsentlige omkostninger. Ser man bort fra udgifterne til konsulentydelser i 

forbindelse med konceptudviklingen, har det faktisk været helt omkostningsfrit for Vidunderlivet-

kampagnen at benytte Facebook som kommunikationsplatform, idet tjenesten i sig selv er gratis at 

benytte, hvorved der ikke er nogen udgifter forbundet med vedligehold, opdatering og distribution 

af applikation. For VildtHår-kampagnen er der ligeledes heller ingen udgifter forbundet med at 

holde selve Facebook-profilen ved lige og tilføje nye elementer til den. Udarbejdelsen af de enkelte 

elementer, såsom billeder og videoer, er desuden foretaget af frivillige ”bidragydere” og fører 

derfor heller ikke nogen udgifter med sig. JBs debatforum er også en løsning, der kræver et 

minimum af ressourcer – både rent økonomisk, i og med at debatforummet er gratis at opretholde, 

og også rent arbejdstidsmæssigt, idet debatten/debatterne holder sig selv i gang uden regulering fra 

ledelsens side. 

 

Ud fra denne diskussion står det klart, at sociale medier præsenterer en kombination af egenskaber 

og nogle fordele, som er unikke for denne nye type kommunikationsværktøjer. Den følgende 

konklusion vil uddybe denne unikhed i forhold til den specifikke problemformulering og de 

underspørgsmål, specialet tager udgangspunkt i. 
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6. Konklusion 
Sociale medier er et forholdsvis nyt fænomen, og især inden for virksomhedskommunikation er det 

et område, hvor det er sparsomt med erfaringer, viden og vejledning. Ikke desto mindre er 

virksomheder generelt meget interesserede i at benytte sociale medier i deres 

kommunikationsindsats. Dette speciale tog afsæt i det hul, der er i den eksisterende litteratur om 

sociale medier, om hvorfor virksomheder anvender sociale medier, og inddrog i alt fire cases fra tre 

forskellige virksomheder for ved hjælp af disses erfaringer at besvare dette overordnede spørgsmål 

og samtidig afdække sociale medier som (virksomheds)kommunikationsmedie. 

 

De fire cases adskiller sig meget fra hinanden, både i forhold til hvilken type socialt medie, der 

benyttes, og i forhold til hvordan og til hvad det pågældende medie anvendes. Ikke desto mindre 

fremsætter casestudierne mange af de samme pointer omkring de aspekter ved brugen af sociale 

medier, som dette speciale berører, og som er værdifulde i forhold til at forklare, hvorfor 

virksomheder anvender sociale medier. 

 

Pga. kommunikationsopgavernes meget forskellige natur, er det ikke muligt at give et entydigt svar 

på det underspørgsmål, som dette speciale stillede, om hvilken rolle sociale medier spiller i 

virksomheders kommunikation. Men netop dét i sig selv er en pointe, for det viser, at sociale medier 

kan understøtte mange og meget forskelligartede kommunikationsopgaver. På trods af den store 

variation i kommunikationsopgavernes karakter, har de dog alle fire visse ting til fælles, som kan 

knyttes til den rolle, mediet spiller i den enkelte virksomhed: For det første er dialog et væsentlig 

aspekt i forhold til de respektive kommunikationsopgaver og dermed også i forhold til den funktion, 

de sociale medier har i virksomhedernes kommunikation. For det andet lægger virksomhederne 

vægt på at skabe synlighed og betragter det som en vigtig faktor i forhold til den rolle, det sociale 

medie skal udføre. En tredje ting, som er fælles for de fire kommunikationsopgaver, casestudierne 

repræsenterer, er, at de i henhold til Daft og Lengels media richness-teori er tvetydige, hvilket stiller 

krav til et givent medie om at kunne tackle en sådan tvetydig opgave. Den rolle, som sociale medier 

spiller i virksomhedskommunikation, er altså baseret på strategiske overvejelser om at skabe dialog 

og synlighed/tilgængelighed og bygger derudover på mediernes evne til at håndtere tvetydige 

opgaver. 
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Det, at alle casevirksomhederne har haft succes med sociale medier i forhold til at tackle den givne, 

tvetydige kommunikationsopgave, peger på, at sociale medier ligger højt på media richness-

skalaen. Rige medier er bl.a. kendetegnede, ved at de muliggør øjeblikkelig respons og 

dagligdagssprog, og at kommunikationen foregår på et ganske personligt plan. Dette er alle 

aspekter, som samtlige casestudier fremhæver som vigtige fordele ved sociale medier. I lyset af 

dette kan sociale medier altså sidestilles med mere traditionelle medier såsom ansigt-til-ansigt-

kommunikation eller en telefon-samtale, som betegnes som ”rige medier”. 

 

På andre områder besidder sociale medier dog egenskaber, som i høj grad adskiller dem fra (andre) 

rige medier. I og med at de sociale medier netop er sociale så at sige, og er mere eller mindre 

offentlig tilgængelige, betyder det, at der er langt flere deltagere i (eller modtagere af) 

kommunikationen, end der eksempelvis er ved en samtale, hvor parterne sidder fysisk over for 

hinanden, eller som foregår telefonisk. På den måde har sociale medier træk fra massemedier som 

eksempelvis tv, som muliggør vidtstrakt spredning af et givent budskab til en meget bred 

modtagerskare. En faktor, som i alle casestudierne bliver fremhævet som en væsentlig fordel ved 

sociale medier, er synlighed. Grundet casestudiernes meget forskellige natur dækker begrebet 

synlighed samlet set mange forskellige aspekter, idet synlighed både skal forstås som spredning af 

et budskab og synliggørelse af et emne men også synlighed i forhold til selve det, at der bliver 

kommunikeret. Det er altså muligt at udlede af casevirksomhedernes erfaringer, at sociale medier 

kan sidestilles med massemedier, når det gælder om ”at synliggøre”. Det er dog vigtigt at 

understrege, at denne brede spredning af kommunikationen foregår på helt andre vilkår, end den gør 

via traditionelle massemedier. Hvor eksempelvis reklamer i tv kræver store ressourcer både i 

forbindelse med produktion og distribution, er brugen af sociale medier i det store og hele 

omkostningsfri, og man kan reelt tale om gratis spredning. Endvidere er der umiddelbart langt færre 

konventioner ved brugen af sociale medier, forstået på den måde, at det ikke kræver nogen særlige 

kvalifikationer at kommunikere via sociale medier, men at enhver kan skabe værdifuldt indhold, 

mens det kræver langt mere faglig indsigt at skabe en succesfuld tv-reklame. 

 

Sociale medier har altså flere ting til fælles med traditionelle medier - først og fremmest med dem, 

som betragtes som rige medier. For det første understøtter sociale medier kommunikation i realtid, 

hvor parterne har mulighed for at respondere omgående på en anden deltagers indlæg. For det andet 

foregår den kommunikation, der finder sted via sociale medier, primært i uformelt dagligdagssprog 
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og er dialogisk i sin natur. Derudover deler casevirksomhederne den opfattelse, at sociale medier 

har personlig fokus, fordi de opfordrer til aktiv deltagelse fra alle interesserede individer, og fordi 

alle bidrag tillægges lige stor værdi. Ikke desto mindre er modtagerskaren langt større end ved andre 

rige medier, hvor personlig fokus ofte hænger sammen med få deltagere, så på det punkt adskiller 

sociale medier sig altså fra mere traditionelle rige medier. Den brede modtagerskare er til gengæld 

et træk, som sociale medier har til fælles med traditionelle massemedier såsom tv, som må 

karakteriseres som fattige i forhold til media richness-kriterierne. Pga. de sociale mediers brede 

tilgængelighed og åbenhed er der mulighed for at nå et meget bredt publikum, hvilket er den vel 

nok vigtigste egenskab hos traditionelle massemedier og ikke mindst en vigtig egenskab for de fire 

cases, som alle lægger vægt på at skabe synlighed på den ene eller den måde. Men hvor 

kommunikation via traditionelle massemedier ofte betyder store udgifter, tilbyder sociale medier 

(næsten) den samme brede distribution gratis. På den måde kan man med sociale medier altså opnå 

den samme fordel som ved massemedier – men uden at have de samme omkostninger. Endvidere er 

fordelen ved sociale medier, at man kan nå et bredt publikum uden at modtagerne nødvendigvis er 

anonyme i samme grad, som de er ved traditionelle massemedier – netop pga. den personlige fokus, 

som sociale medier befordrer, og som placerer medietypen højt på media richness-skalaen. I det 

hele taget er mange af de egenskaber, som sociale medier har til fælles med traditionelle rige 

medier, samtidig de karakteristika, som adskiller dem fra traditionelle, fattige massemedier – 

herunder muligheden for dialog og øjeblikkelig respons. Hvor traditionelle massemedier må 

karakteriseres som envejskommunikation, understøtter sociale medier i langt højere grad 

tovejskommunikation. Sociale medier kan derfor, som casestudierne også beviser, bruges til at 

håndtere tvetydige kommunikationsopgaver, ligesom ansigt-til-ansigt-kommunikation eksempelvis 

kan, men kommunikation via sociale medier kan i modsætning til kommunikationen ansigt til ansigt 

involvere langt flere personer og være synlig og tilgængelig for alle, der er interesserede. 

 

Kort sagt er den faktor, som adskiller sociale medier fra traditionelle medier, kombinationen af 

egenskaber, som man ellers kun finder enkeltvis hos traditionelle medier. Bred spredning af et 

budskab kan opnås via tv, mens øjeblikkelig respons er en naturlig del af en ansigt-til-ansigt-

samtale, men ingen af de to fremmer begge mål. Men ved sociale medier kan man tale om at få det 

bedste fra to verdener: De giver virksomhederne de samme fordele som traditionelle, rige medier 

ved at muliggøre tovejskommunikation, hvor personlig fokus, øjeblikkelig respons og 

dagligdagssprog er essentielle faktorer; men samtidigt giver sociale medier adgang til en meget bred 
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modtagerskare på linje med massemedier, uden dog at medføre de samme store omkostninger i 

forbindelse med produktion og distribution af den givne kommunikation. At sociale medier på den 

måde giver nogle nye muligheder for kommunikation, peger på, at sociale medier – i alt fald samlet 

set – repræsenterer en ny genre inden for virksomhedskommunikation og kommunikation generelt. 

Hvorvidt de forskellige typer af sociale medier hver især skal betragtes som en genre i sig selv, 

kræver dog mere dybdegående undersøgelse, som tager udgangspunkt i reel genreanalyse, men det 

står klart, at sociale medier som mediegruppe adskiller fra traditionelle medier. 

 

Som genre er sociale medier i stand til at varetage tvetydige, komplekse kommunikationsopgaver 

og samtidig synliggøre og åbne kommunikationen for alle, der har interesse i at observere eller 

deltage i den. Det er denne positive kombination af træk fra traditionelle rige medier og 

massemedier, som kendetegner sociale medier som kommunikationsmedie, og som er forklaringen, 

på hvorfor virksomheder vælger at implementere sociale medier – og på, hvorfor det kan vise sig at 

være et udbytterigt strategisk træk. 
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Bilag 1 – Interview-skabelon 
Det første sæt spørgsmål handler om jeres strategiske overvejelser omkring valget af 

kommunikationsmedie: 

 

 Hvilke(n) opgave(r)/hvilke(t) problem(er) skulle [socialt medie] løse (langsigtet og kortsigtet)? 

 Hvilken effekt ønskede I at opnå? 

 Overvejede I andre medier (sociale eller ikke-sociale)? 

 Hvorfor blev [socialt medie] jeres endelige valg? 

 
De følgende spørgsmål skal hjælpe mig til at få en forståelse af, hvor stor en betydning social 
information har haft for jeres valg af kommunikationsmedie: 
 

 Hvor kom idéen om en [socialt medie] fra? (opstod den ”automatisk”, fik i det anbefalet, osv.) 

 Forhørte I jer hos andre om deres erfaringer? 

 Forhørte I jer hos medarbejderne inden I valgte [socialt medie]? Hvad var deres indstilling? 

 
Det næste sæt spørgsmål handler om processen omkring udvikling og implementering af [socialt 
medie]: 
 
 Hvem var involveret i implementeringsprocessen? 

 Dukkede der nogen problemer op under implementeringsprocessen? – hvilke? (og hvordan blev 

de løst)? 

 Blev den opgave, som [socialt medie] skulle løse, opformuleret eller udvidet under 

udviklingsprocessen? 

 

Til sidste nogle forskellige spørgsmål omkring udbyttet af [socialt medie]: 
 

 Har [socialt medie] løst den opgave, som det var tænkt til? 

 Har I opnået den ønskede effekt? 

 Har I oplevet effekter, som I ikke havde forudset? 

 Hvad er reaktionerne fra medarbejderne? 

 Har I fået nogen respons fra brugerne/kunderne? 

 Har [socialt medie] erstattet andre medier? (er der overvejelser omkring det?) 
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Bilag 2 – Interview med Lars Aarup, Jyske Bank 
Det følgende interview er foretaget over telefonen. Optagelsen er derfor ikke af optimal kvalitet, og 

der er derfor et par steder, hvor det ikke har været muligt at høre, hvad der blev sagt. Disse steder 

vil være markeret med [utydeligt]. 

 
SB (00:00): Det første spørgsmål det er, hvilket problem skulle debatforummet løse? 
 
LA (00:10): Ja, man kan sige, at man kan kalde det en form for en overtryksventil, eller du kan 
kalde det en temperaturmåling på stemningen. Det er sådan, at vi har en – hvis vi skal gå op i den 
strategiske helikopter - så har vi et værdisæt og også en kommunikationspolitik, der siger, at vi 
kommunikerer meget åbent, at vi siger tingene, som de er, og ikke prøver at pakke noget ind, og i 
det hele taget i vores kommunikation prøver at tage tingene på forkant frem for at tvivlene og 
spørgsmålene og alt mulig andet, det kører ude ved kaffemaskinerne og i frokoststuerne. 
 
Det er sådan en helt grundlæggende holdning – og der er sådan et debatforum hér utrolig velegnet 
til i hvert fald – når det sådan går op for folk, at vi mener denne her politik, og det har selvfølgelig 
taget nogle år – jamen så virker det jo på den måde, at du kan sige, at vi har sådan et pejlemærke, 
der siger, hvis det er sådan - [utydeligt] Tordensskjolds soldater – de sædvanlige brokkerøve vil jo 
altid ytre sig, så selvfølgelig også hér, og de er der jo altid, så når de kører, så tager vi stille og roligt 
- men så hedder pejlemærket, at når der så begynder at poppe helt almindelige bankrådgivere ude i 
fædrelandet op, sådan 2, 3, 4, 5 stykker for en eller anden uvis stilling, så ved vi at, hov, der er et 
eller andet her, som vi bør forholde os til, og som vi bør svare på, og som vi også bør overveje, om 
det nu er et problem, ikke? 
 
Så på den måde bruger vi det som sådan både en trykventil og en estimering på hvordan er 
holdningen, stemningen ude i organisationen til en givet ændring. Et godt eksempel, som jeg altid 
bruger – det er vel et par år tilbage – hvor en direktør, han sagde op, og der ville vi godt fra 
kommunikationsafdelingens side – der opstår hurtigt mange myter om sådan nogle ting – sige bare 
lidt om, hvad der lå bag, ikke? Men, man blev enige om i direktionen sammen med den direktør, der 
stoppede, at det var det sædvanlige, der stod – jeg kan ikke lige huske, om det var ”gensidige 
overenskomst” – men den dér fuldstændige sædvanlige formulering, der altid er, og så begyndte der 
sådan at bippe et par mails ind, langt ude fra medarbejderne, der spurgte: ”Hvad er det her for 
noget?”, og lige pludselig så kom den så i ”Ordet er frit”, ikke? 
 
Altså en helt almindelig bankrådgiver ovre midt på Sjælland et eller andet sted, som siger, at 
normalt syntes han, vi har en god kommunikation, men lige præcist på den her meddelelse, der 
syntes han, det føltes som at være sat tilbage i Danske Bank for tre år siden, tror jeg han skrev. Og 
så går der kun en halv time, og så ligger der et svar fra Anders Dam, hvor han siger, at det kan han 
godt se, og det har han selvfølgelig ret i, og han gør rent faktisk det, at han så offentliggør det brev, 
han skrev til den pågældende direktør, der havde sagt op, og får dermed aflivet, hvad der måtte være 
af myter omkring det. 
 
Det jo også en, for relevante emner, er det også noget, der gør, at du som medarbejder skide hurtigt 
får topledelsen i tale – selvfølgelig ikke hvis det bare er sådan noget almindeligt øv-bøv-noget – 
men hvis du er inde og røre ved et eller andet, så kan du forvente, at der også er Anders Dam, eller 
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hvem det nu måtte være, der svarer, så det også blevet også sådan en, der gør, at ledelsen kan være 
synlig i forhold til, hvad der er. 
 
SB (04:24): Ja, så har du jo næsten svaret på næste spørgsmål, der hedder: ”Hvilken effekt 
ønskede I at opnå?” 
 
LA (04:31): Ja, og det er den der temperaturmåler, overtryksventil, og så det der med at gøre 
ledelsen tilgængelig – det er de tre positive eksempler. 
 
SB (04:43): Overvejede I andre medier, altså til løsning af denne her opgave? 
LA (04:49): Nej, og det er jo ikke… altså vi er jo så langt tilbage med det her, at det var længe før, 
der var nogen, der snakkede web 2.0 og alt muligt andet, ikke? Den er vel fra – hvornår fik vi den 
sidste udgave af vores intranet? – det har vel en fem år på bagen, hvis det kan gøre det, ikke? Og før 
det havde vi faktisk også en debatkomponent – problemet var bare med den, at den lå så mange klik 
væk, at folk kom der aldrig. 
 
Da vi gik over til portalbaseret intranet, sådan tilbage i 2002 eller deromkring, jamen så var der i det 
værktøj, vi købte, der var der simpelthen sådan en debatkomponent, der tog vi sådan set bare en 
beslutning i kommunikationsafdelingen og sagde: ”Jamen, vi har jo haft sådan én, men hvis den 
virkelig skal virke, så skal den ud på forsiden.” Og så lagde vi den ud på forsiden. 
 
Samtidig havde vi et medarbejderblad som opererede under journalistisk frihed, og som var gode til 
at lave nogle [utydeligt] det vil sige, at kombinationen af de to ting sammen var meget, at 
medarbejderbladet fik det ligesom til at gå op for folk, at det var okay at sige sin mening, og det var 
ikke farligt, dermed var det heller ikke farligt at bruge det her forum. Siden har vi jo så lavet i… vi 
kalder det ”Ordet er frit”, det der ligger på forsiden – det er sådan den brede debat – men 
komponenten – den tekniske komponent, som vi bruger til den – den bruger vi så i en lang række 
sammenhæng inde på fagportaler og sådan noget til sådan at drøfte rent faglige ting inden for den 
pågældende fagportal. 
 
Men der er en tendens til, at det er den på forsiden, der er den aktive, og hvis man vil være helt 
sikker på, at der sker noget, så ser man selvfølgelig også faglige indlæg på den. Det er gået hen og 
blevet alt muligt – ikke bare en form for overtryksventil – det kan også nogle gange simpelthen 
være rent fagligt: ”Hvem ved noget om et eller andet, eller hvordan…” 
 
SB (06:55): Så simpelthen videndeling på et eller andet plan? 
 
LA (06:57): Ja, det er faktisk en videndeling: ”Hvordan gør I i xx situation?” Det var egentligt vores 
tanker, at det var det, der burde foregå inde i fagportalerne, men altså, der er folk jo ”den her er 
synlig, den er lige ved hånden”. 
 
SB (07:13): Ja, så springer vi næste spørgsmål over, fordi det har du faktisk svaret på, eller 
det er ikke så relevant, i og med at der ikke var så mange andre overvejelser. 
 
LA (07:23): Nej, altså dengang var det det, der fandtes, og det var det, teknikken understøttede. 
 
SB (07:30): Så skal jeg høre lidt om, hvor så oprindeligt idéen om et debatforum kom fra – før 
det ligesom bare var den logiske løsning. 
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LA (07:48): Jeg bliver dig sgu svar skyldig. Altså, den lå i vores gamle intranet uden rigtig at blive 
brugt – den blev kun brugt, hvis vi lavede et eller andet, hvor vi ude på forsiden af vores netavis 
lavede et link, hvor vi havde stillet et konkret spørgsmål. Den blev meget brugt som led i den her 
kommunikationspolitik, vi lavede dengang, og med det dér medarbejderblad, der var på vej ud lige 
på det tidspunkt, så var det for os en hel naturlig ting, at den kom på forsiden. Og det er ikke noget, 
vi har undersøgt i branchen, det er ikke noget, vi har spurgt nogen om – nogen direktører eller 
noget, om det nu var en god idé… 
 
SB (08:31): Eller nogle erfaringer fra nogle andre på nogen måde? 
 
LA (08:36): Næh, vi tog det som den mest naturlige naturlig ting i verden, at selvfølgelig skulle den 
være dér. 
 
SB (08:40): Var det noget I sådan forhørte jer hos medarbejderne om – altså dem, som ville 
komme til at bruge debatforummet? 
 
LA (08:49): Næh, det var det heller ikke. 
 
SB (08:50): Nej, det var simpelthen bare den naturligste ting i verden? 
 
LA (08:57): Altså… man kunne så se hen ad vejen, at der var selvfølgelig – man jo sige, i dag er det 
en velanset ting – men dér specielt i starten var der medarbejdere – især de ældre bankfolk – der 
havde en vis reservation i forhold til det. De mente, at var spild af tid og brokkede sig, men jeg 
synes, i dag har vi fundet et leje… også fordi vi mener virkelig, når vi siger ”Ordet er frit”: Vi har 
ingen som helst regler sat op, for hvordan man må bruge det. Det er den eneste sætning, der findes, 
det er den dér ”Ordet er frit”. Og vi modererer ikke, vi sletter ikke, vi gør ingenting, Og det, der jo 
så er smart, er, at det regulerer sig selv, altså lidt ligesom ude på internettet, hvor der kan køre en 
debat et eller andet sted, og én kommer ud af en tangent – så er der de andre brugere, der så ligesom 
reagerer, og siger; ”Ej nu må du lige”, og så kommer man tilbage på sporet – eller debatten stopper, 
det er jo sket et par gange. 
 
SB (10:01) Interessant, sådan nogle lidt mere praktiske spørgsmål til implementeringen: 
Hvem var involveret i selve implementeringsprocessen? 
 
LA (10:12): Det var jo det hold, der udviklede det nye intranet, og ingen andre. Og det hold bestod 
selvfølgelig af nogle specialister fra kommunikationsafdelingen, og vi gjorde også meget ud af at 
undgå at tænke organisatorisk i forhold til en… vil du lige hænge på et øjeblik? 
 
SB (10:34): Ja, selvfølgelig. 
 
LA (10:44): Det tog nok lidt tid, men han skulle ikke stå og vente på mig, 
 
SB (10:46): Nej, okay 
 
LA (10:48): Hvor var vi… jo: Vi gjorde ret meget ud af at prøve at undgå organisatorisk tænkning – 
det er en stor fælde, når man laver intranet, derfor havde vi også gjort os meget umage for at have 
repræsentanter fra alle dele af organisationen med inde i udviklingen af det, og de var selvfølgelig 
med inde og lave den samlede pakke, så der var udviklingsrepræsentanter fra i hvert fald de 
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væsentlige store dele af organisationen – de fem store klumper, eller noget i den retning, havde hver 
en mand med inde i den her proces. 
 
SB (11:28): Okay, var der så nogen uoverensstemmelse med hvordan folk de følte, altså 
hvilken opgave, eller forskellige inputs til omkring, hvilke opgaver, det skulle løse, 
debatforummet, eller lå det klart fra start ligesom? 
 
LA (11:43): Jeg ved sgu ikke, om det lå helt klart fra start – som jeg sagde før: Vi antog det for at 
være helt naturligt, at når man havde den kommunikationspolitik og det værdisæt, som vi har, at så 
skulle man også have sådan én, og så var den sådan set ikke så meget længere og ikke så meget 
dybere. 
 
Altså, det er ikke helt sikkert, hvor den bevæger sig hen, men hvis du spørger Anders Dam i dag, så 
vil han så sige, at det er i alt fald noget, vi absolut ikke kan undvære. 
 
SB (12:11): Dukkede der nogen sådan decideret problemer op under 
implementeringsprocessen? 
 
LA (12:16): Næh, det gjorde der ikke. Altså, det var en standarddel af det software, vi købte, så det 
var meget enkelt og ganske nemt at implementere, og vi gjorde ikke andet ud af det i vores 
implementering end at fortælle, at her var ordet frit, og det mente vi [utydeligt] Så gjorde vi det, at 
vi engang i mellem i starten så lavede vi en 2.3 dage, en uge, hvor vi f.eks. satte en bankdirektør i 
den røde stol, så lovede vi brugerne at inden for de her 2-3 dage, så ville de – ordentlig spørgsmål 
selvfølgelig – så kunne de forvente at få svar fra bankdirektøren. Sådan at der var nogle chancer for, 
at man kunne se, hvad det kunne bruges til. 
 
SB (13:06): Så den opgave, den blev ikke som sådan omformuleret eller udvidet gennem 
implementeringsprocessen? 
 
LA (13:16): Nej. Det gjorde den ikke. 
 
SB (13:17): Sådan set nu her, har debatforummet så løst den opgave, som det var tænkte til? 
LA (13:30): Ja, det synes jeg og mere til, vil jeg sige, ikke? Den er lige pludselig blevet mange ting, 
den er både blevet temperaturmåler og trykventil, men den er også blevet noget videndeling – den 
er blevet mange forskellige ting 
 
SB (13:50): Ja, så den har lidt udviklet sig selv, uden at sådan helt naturligt uden at det 
egentlig har været… Nu er jeg lidt henne i det næste spørgsmål, der hedder, om I har oplevet 
effekter, som I ikke har forudset? 
 
LA (14:13): Nej, det ved jeg ikke, om man kan sige, men det er sådan lidt, når man giver sig i kast 
med sådan noget hér, så bliver det jo lidt sådan en søge-lære-proces, hvor man finder ud af det hen 
ad vejen – også fordi, der meget kultur i sådan et her – hvordan det vil spille af.  
Men nej, jeg synes da, at den gør det, som vi havde forventet 
 
SB (14:46): Hvordan var reaktionerne fra medarbejderne, eller brugerne er det jo så? 
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LA (14:55): Ja, men som sagt, så var det overvejende positive reaktioner på det, men så hører vi 
også den dér [utydeligt] Man kan finde på at… både at det er spild af tid, og i øvrigt også hvorfor så 
udstille, hvis der er et problem… Og det er jo kun få af de 4000, der… det er den gamle måde at se 
det på, kan man sige, der er jo mange, der har ændret holdning. 
 
Men problemerne er der, så der skal nok blive snakket om dem ude ved kaffemaskinerne, så lad os 
da endelig fået taget fat i dem, ikke? Så har vi da en chance for at tage problemerne i behandling og 
få svaret på dem. 
 
SB (15:35): Jo, og dæmme op for, at der opstår nogle rygter, som ikke har hold 
 
LA (15:41): Ja og det kan hurtigt blive en fjende [utydeligt] 
 
SB (15:45): Jamen, så er jeg faktisk nået til mit sidste spørgsmål allerede, det er: ”Har 
debatforummet erstattet andre medier, I så før har benyttet sådan lidt til samme område? 
 
LA (15:57): Altså ikke andet end den tekniske opgradering, der skete, og så flytningen til forsiden – 
det er sådan set det eneste, der er sket. 
Og vi kigger omkring andre medier, vil jeg sige – vi følger da udviklingen med interesse, for 
eksempel omkring wikis og blogs, men vi har ikke taget fat på noget endnu, så det kunne godt 
være… et bud kunne godt være at en wiki-ting kom på på et tidspunkt, men jeg ved det ikke. 
 
SB (16:36): Jamen, så har jeg simpelthen ikke mere, så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi du gad 
være med. 
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Bilag 3 – Interview med Sanne Vinther, Arla Foods 

Interviewet er foretaget over telefonen under bilkørsel på motorvej. Der er derfor en del 

baggrundsstøj, som engang imellem overdøver, hvad der bliver sagt på optagelsen. De pågældende 

steder er markeret med [støj på linjen] 

 
SB (00:00): Lad os lige først snakke om det mere tekniske, hvordan det fungerer, det der Arla 
Forum, bare sådan lige kort, så jeg kan skrive en lille intro – det er et forum, som man har 
adgang til via forsiden på jeres hjemmeside? 
 
SV (00:32): Arla Forum er mere end det, Arla Forum har et synligt billede ud mod brugerne, og den 
har blandt andet hjemmesiden som indgang – altså man kan sige, i virkeligheden er Arla Forum alle 
de steder, hvor vi har forbrugerkontakter, og det betyder , at vores fysiske besøgscentre, altså der, 
hvor man kan komme ind og få en rundvisning eller skoleklasser kan prøve at lave en ost, eller have 
en debataften, eller man kan få tips – det er også Arla Forum. Det er så det fysiske møde. 
 
Så har Arla Forum jo en side, hvor værktøjet er båret af EDB-værktøjer eller computerkontakt, og 
der er to store services, selvom man kan sige, at der er flere i virkelighed, men de to store er en 
spørgsmål-svar-service, hvor man kan sende et spørgsmål ind og få svar tilbage inden for 24 timer 
på hverdage, man kan spørge om alt, og man kan krydse af i den lille spørgeformular, der er på 
nettet, der kan man så krydse af, hvis man gerne vil have spørgsmål og svar offentliggjort. Og så 
kan man sige, at de begyndende samtaler eller små korte samtaler, som det her gør, de vil kunne  
blive synlige, nogle af dem – og det er brugerne, der bestemmer det – bliver synlige for andre. 
 
Og så er der blogs, som også er et ben i Arla Forums kontaktservice eller de kontaktmuligheder for 
forbrugerne. Så for os er Arla Forum en samling af dygtige medarbejdere, og god energi omkring 
forbrugerrelationer, og det synlige for brugerne er, at [støj på linjen], at nu ringer vi til Arla Forum, 
når de ringer til et besøgscenter, men det gør de i virkeligheden også, men ellers er det de meget 
[støj på linjen], læsere på nettet, som er det her store kontaktforum. 
 
SB: (02:38) Okay, så Arla Forum er i virkeligheden mange flere ting, end jeg også lige havde 
opdaget selv, det er selvfølgelig så det online diskussionsforum, som jeg primært har taget 
udgangspunkt i, og det forum er så delt op i forskellige emner, som man så kan spørge ind til? 
 
SV: (03:35): Altså, man kan sige de kategorier, som spørgeformularen åbner for, de er jo i 
virkeligheden… de dækker alt - altså man kan spørge om hvad som helst, men når vi så fremlægger 
de her samtaler for folk, for de, der bare gerne vil se ”hvad er der spurgt om”, der kategoriserer vi 
dem i en lang række emner, sådan at man ikke skal læse 200 spørgsmål og produkter, før man 
finder et om dyrevelfærd, hvis det er det man kom for at se om. Men i virkeligheden kan man 
spørge om alt. 
 
SB: (04:08): Okay, så har jeg det på plads, så lad os gå i gang med selve interviewet og der 
lyder det første spørgsmål: Hvilken opgave eller hvilket problem skulle debatforummet 
tænker jeg så her på specifikt, skulle det løse? 
 
SV(04:22): Ja, og der skal jeg lige sige, at vi synes ikke, at vi har et debatforum. For os er der stor 
forskel på debatforum og blogs. Altså er debatforum er, som jeg har lært det, som jeg oplever det, 
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kendetegnet ved, at alle kan sætte en debat i gang, og blogs er kendetegnede ved, at der er en vært, 
der har ret til og pligt til at sætte debatter i gang. Og det er en stor forskel for os. Det er det også for 
andre, kan man sige, men vi har bevidst valgt det hér, fordi vi har svært ved at se, at nogen af vores 
medarbejdere dels kan have glæde af, dels kan få lov til at bruge tid på, og dels kan være 
komfortabelt med at skulle stå til mål for alt, hvad alle rejser af debat. 
 
Men hvis jeg som fagperson med mit speciale må rejse debatter og spørgsmål, diskussion inden for 
mit fagområde, så bliver det noget, jeg er komfortabel med, noget, der er relevant for mig og min 
arbejdsdag i Arla, noget, der kan bibringe mig noget i mit fag, og noget, jeg er interesseret i som 
menneske, og så tror vi på, at det bliver bedre. Derfor valgte vi bloggen, da vi skulle ligesom vælge, 
jamen hvad er det for en dialog, der skal bringe os videre. 
 
SB: (05:53): Hvilken effekt ønskede I at opnå? 
 
SV (05:57): Ja, nu skal vi lige spole tilbage til den situation, vi stod i. Vi havde været gennem en 
uhyrlig image- og mediekrise i 2004, og den kom af, at vi historisk set ikke har noget godt image, 
og det har vi ikke, fordi en stor dansk virksomhed, det giver i sig selv nogle udfordrere – dem, der 
er lidt ukomfortable med store virksomheder, og så fordi, det at virksomhed, det er at kunne klare 
vores eksportmarkeder, så har vi måtte vil lukke en del små mejerier rundt omkring i landet og en 
del af dem her – 300. 
 
Og det får man ikke noget godt image af, man får ikke et godt image af at lukke 300 lokale 
arbejdspladser. For det er en lille katastrofe for hvert lille lokalsamfund, det rammer, og vi kan godt 
tænke, at det er helt rigtigt at gøre, og det er det også for virksomheden [støj på linjen]. Men derfor 
er der respekt for, at når det rammer Nørresnede eller Jyderup, så er det lokalt set en katastrofe, det 
er måske 30-40-50-60 arbejdspladser, og altså en række affødte arbejdspladser på stedet, for 
eksempel i Brugsen, og så videre. Derfor havde vi et enormt dårligt image op til 2003, og så sker 
det i slutningen af 2003, at bagmandspolitiet laver en retssag mod os, fordi de havde fået 
anmeldelser om, at vi udnytter vores størrelse og skaber urent trav i vores konkurrence, og det får 
simpelthen kritikken til at vælte ned over os – virkelig voldsomt – i hele 2004 stort set. 
 
Og på et tidspunkt siger ledelsen i Arla, at nu må vi tage en timeout, det hér det kan vi ikke bare 
ligesom prøve at forklare os ud af, der må være flere ting, det er meget, meget mere komplekst end 
som så, det her, det er mere end en ransagelse, nu skal vi tale sammen i stedet for. Og så lavede man 
faktisk – sådan meget spændende – et projekt, hvor alle 8000 danske medarbejdere inviteres til 
sådan nogle endagsseminarer, hvor vi diskuterer, jamen hvad er det for nogle styrker, Arla har, og 
hvad er det for en kritik, som omverdenen har rettet mod os. Hvad oplever man som medarbejder?  
”Jamen, det er sgu da okay, at de kritiserer os for det dér, det gør vi da heller ikke godt nok”, eller 
”helt ærligt, vi synes da også vi skulle tage og fortælle lidt mere om det dér, det fatter vi simpelthen 
ikke, at vi ikke kan komme igennem med”, eller ”vi bruger alt for lidt… vi synes som 
medarbejdere, vi bruger alt for lidt på at fortælle det og det.” 
 
Alt i alt et enormt stort projekt, jeg tror ikke, at der er nogen danske virksomheder, der har prøvet at 
sende 8000 medarbejdere på endagsseminar. Og en af konklusionerne, sammen med noget 
omverdensanalyse og så videre var også [støj på linjen] men den ene var, at vi ikke var helt åbne 
nok som virksomhed, og det kom fuldstændigt bag på os, især sådan en som mig, der sidder og 
arbejder med dialog hele tiden – jeg har jo ikke gjort andet – fordi vi havde jo allerede 
besøgscentre, vi havde over 20.000 gæster på vores besøgscentre, der kunne komme ind og stille 
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hvilket som helst spørgsmål, når som helst, hvor som helst, og hvem som helst kunne komme, vi 
havde vores forbrugerservice, hvor man altid kunne skrive ind, og man fik altid svar, og vi havde 
sådan en meget åben dialog, synes vi – man kunne ringe ind til alle i virkeligheden. Men vi måtte jo 
så erkende, at når alle så sagde, at vi ikke var åbne nok, så må det være måden, hvorpå vi er åbne, 
der var noget galt med. 
 
Og så var vi et par stykker – det var undertegnede, og det var en kollega, jeg som kommer fra 
kommunikationsafdelingen, og så en kollega fra markedsafdelingen, altså det danske marked, og 
hun har ansvaret for forbrugerdialogen derovre – som blev bedt om at finde ud af, hvad kan vi så 
gøre for at gøre det bedre. Det, vi så gjorde, det var, at vi samlede de her kræfter, som i dag er Arla 
Forum, og sagde, at her ovre i det ene hjørne, der har vi de her, der har gæster på mejerierne, og i 
det andet hjørne har vi dem, der har mailkontakt med forbrugerne, og så er der nogle, der rejser ud 
og holder nogle foredrag – de mennesker, dem ønskede vi at få samlet, sådan at de mentalt og 
målbevidst virkelig kan være sammen om det her fælles. Og vi tror virkelig på. at vi er dygtige og 
har god dialog, men vi skal være fælles om det hér, og vi skal have et fælles mål for det.  
 
Og så begyndte vi også en aflagring, kan man sige – det var sådan, at hvis man skrev til Arla Forum 
for eksempel, ”jeg har købt en dårlig kærnemælk, det er jeg godt nok sur over”, så kunne man få et 
svar tilbage, der hed: ”Kære Peter Hansen, vi har modtaget Deres brev af den og den dato, hvori De 
reklamerer over en kærnemælk, vi har nu noteret os denne reklamation i vores database, og vi vil 
returnere til Dem med et svar inden for 14 dage.” En fuldstændig normal måde at skrive tilbage på, 
som alle andre virksomheder, men ikke særlig sådan [støj på linjen] og det kunne de medarbejdere, 
der sad og skrev det jo sådan jo ikke gøre for, for man lavede jo en… det er en standardisering, der 
sker. De vi så begyndte på, det var at aflagre det, og det vi så tog i brug, det var sådan en 
kursusmodel, der hed: ”Hvordan vil du så gerne svare på de her?” - ”Kære Peter, jeg kan sagtens 
godt forstå, at det er træls for dig at stå med sådan en dårlig kærnemælk, og det er selvfølgelig ikke 
orden. Vi er glade for, at du har kontaktet os, og nu har jeg sendt papirerne af sted til Esbjerg 
mejeri, og når jeg har fået svar fra dem, skal jeg nok fortælle, hvad deres tanker om det her, det er.” 
 
Og det der så skete, ved at gøre det hér, det stod hurtigt klart, det var, at folk begyndte at reagere, de 
begyndte faktisk at skrive tilbage – noget trickede dem ved denne hér tone – de begyndte at skrive 
tilbage: ”Tusind tak for dit svar” … nu er kærnemælk jo, det er jo ligesom lidt nemt – er det dårligt 
eller ikke dårligt, ikke? Men det kunne være, der var berørt noget i kontakten ”jeg synes simpelthen, 
det er for meget af de gode. Så kom det måske et svar tilbage, og så kom der sådan et: ”Gud, tak for 
dit svar, jeg havde ikke forventet, at du ville gå så meget ind i det hér emne, jeg har slet ikke set den 
dér vinkel på det, du tæller mig om, men jeg synes nu stadig væk, at på det hér område, der kan I 
godt gøre det bedre.” Og så havde vi jo allerede en samtale i gang.  
 
Vores problem var, at den kunne ikke ses noget sted,  og det, vi også kunne se, som vi stod i, det var 
at vi havde en erfaring ude fra de hér besøgscentre, vores 20.000, godt og vel 20.000 gæster på 
besøgscentrene, der var, at når man mødte et menneske i Arla, så blev der en åbenhed, så blev der 
sådan en nuance på det, når vi havde gæster på hovedkontoret til et eller andet – det kunne være 
hvem som helst, der lige var på besøg et eller andet sted fra, så var det tit, de sagde: ”Gud, det er da 
fantastisk det hér – nej, hvor I tænker jeg meget om, det var egentlig slet ikke de billede, jeg havde 
af Arla, jeg havde mest et billede af, at I var utroligt konforme i Arla”, og der tænkte vi; ”De dér 
oplevelser, kan man skabe dem virtuelt? Hvis ikke vi kan få alle 5 millioner på besøg, hvad kan vi 
så gøre?”. 
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Så man kan sige, for os var det aller., allervigtigste, det var humanisering – det var det mål, vi havde 
blandt andet med blogs. Vi ville have nogle mennesker frem, vi ville have, at der kom nogen ud af 
den hér grå kasse – når man kigger sådan udefra og ind, så ser man bare sådan en lukket, grå kasse, 
hvor alt er ens – og derfor ville vi have menneskene frem – nogle man kan komme i dialog med, 
man kan få kød og blod på nogle meninger, så de mennesker, de må godt have en holdning til Arla 
Foods, og de meninger må de godt diskutere med andre. 
 
Så hovedmålet var humanisering – et delmål for os var at sige: ”Hvordan kan vi åbne for processer, 
altså hvordan kan vi vise, at vi tænker?” – det klassiske for en virksomhed, der er jo, at komme ud 
når man har tænkt det hele, så kommer man ud med en pressemeddelelse, trut-trut-truuut: ”Nu har 
vi besluttet, at…punktum”. Hvis vi nu kunne åbne for nogle af de tanker, der gøres på den led, eller 
hvis man kunne finde en form, hvor det også var tilladt, at man, når man ligesom offentliggjorde det 
der, sagde: ”det har været svært” – hvornår står der i en pressemeddelelse, at det har været svært at 
komme frem til den her løsning?: ”Vi har været i tvivl undervejs” – det er ligesom ikke rigtig en 
form, der egner sig til pressemeddelelser, men det må man godt på bloggen, man må godt sige, ”det 
har ikke været let, altså”, ”vi har haft et dilemma, for på den ene side vil vi gerne, men på den anden 
side er der også de her krav..” Så hovedmålet er humanisering, delmålet er at åbne for processerne i 
virksomheden – alle tankerne og tvivlen og overvejelserne. 
 
SB (14:56): Overvejede I sådan andre måder at gøre det på, udover at skabe det her forum 
som så består af flere elementer? 
 
SV (15.03) Ja, altså jeg vil sige, det stod hurtigt klart for os, at vi måtte have samlet de hér dygtige 
forbrugerdialog-mennesker – der var ikke så meget… men hvad det skulle være for en platform, 
overvejede vi. Vi overvejede debatfora for eksempel – jeg har også begrundet, hvorfor vi ikke 
valgte det. Det kan godt komme til senere altså, det her er jo ikke den faste form på Arla Forum, 
Arla Forum kan til hver en tid skulle ændre sig i forhold til de omgivelser, vi er i, og de krav, der 
stilles til os, og de ønsker, der er fra brugerne af vores virksomhed. Så man kan godt forestille sig, 
at et debatforum bliver noget af det, der kommer. 
 
Man kan også forestille sig – og det arbejder vi med – en type chat, hvor det bliver en lidt hurtigere 
service, som egner sig mere til: nu står jeg ved køledisken, og jeg kan simpelthen ikke rigtig vente 
24 timer på et svar på, om den ene eller den anden er lige god hér – at vi åbner en eller anden chat i 
åbningstiden eller et eller andet, for at få at: ”Arla Forum kan man skrive til når som helst”. Så vi 
overvejer andre ting, og vi startede med bloggen, og de andre ting er ikke udelukket, at de kommer 
på løbende senere. 
 
Og vi overvejede selvfølgelig også den hér med: ”Kan vi tage og besøge alle mennesker i… kan vi 
stille os op i… kan vi indrette sådan en lille showbus, og så invitere publikum til at komme derop – 
fordi det er besværligt at komme til de hér tre mejerier – som så kan komme til os, vi kører forbi og 
kommer ud: ”I dag er vi i Fredericia”, så kan de forskellige foreninger og forbrugere så komme på 
besøg og vi kan lave en dialog og de kan få et eller andet ansigt på os. Det overvejede vi også, 
selvom vi må erkende, at det er nok lidt for omfattende, der er langt op til 5 millioner. 
 
SB (17:05): Selve Idéen om det her Arla forum, opstod den hos jer automatisk eller var det 
noget i fik anbefalet steder fra, eller noget?  
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SV (17:18): Nej, Arla Forum, den tanke startede hos os selv. Men valget af blogs som ét af benene i 
Arla Forum, det havde vi rådgivning til. Vi havde bedt om hjælp til at – da vi sagde: ”Jamen vi vil 
gerne skridtet videre, vi vil gerne noget mere, længerevarende samtale, og det skal være på nettet – 
hvordan får vi det?”, så havde vi et bureau til at hjælpe os med at forelægge, jamen hvad findes der? 
Der findes chat, der findes debatforum, der findes blogs, hvad er fordelene og u.. og de hjalp os til 
at finde nogle gode cases og cases, der viser, hvor svaghederne var i dét dialogværktøj, sådan så vi 
selv tog beslutningen til sidst. 
 
SB (18:09): Okay, så forhørte I jer hos andre med deres erfaringer med et lignende forum? 
 
SV (18:19): Ja, vi fandt ikke nogen, der nogensinde havde gjort noget som det. Altså til gengæld er 
der mange som os nu, men på det tidspunkt var der ikke så mange, jo der var nogle, der havde sådan 
en forbrugerservice, der havde Tørsleffs, dem der laver gelatine og sådan noget, det havde de, men 
de havde ikke den dér kompleksitet – de havde kun ét tilbud til en bruger, de havde ikke ligesom 
flere døre, man kunne gå ind ad, efter hvilken type menneske, man var, eller hvad man lige stod i. 
 
SB (18:54): Okay, blev medarbejderne taget med i overvejelsesprocessen? 
 
SV (19:02): Altså, du kan jo sige, at medarbejdernes input dér i 2004 i den hér meget lange proces, 
var meget afgørende for os. Altså, det var afgørende for ledelsen, ikke kun for Maja og jeg, der blev 
sat til at udføre det, men for ledelsen, som fik en idé om, hvad skal der ske fremover – at åbenhed 
skal have en ordentlig én på sinkadusen nu. 
 
Og helt konkret, så kom det jo til udtryk ved at [støj på linjen], som så i februar 2005, da Maja og 
jeg havde haft lidt tid til at organisere kravlegården, kan man sige, så gik vores direktør, Arlas 
direktør ud med helsides-annoncer i alle de store dagblade, det vil sige Børsen, Jyllandsposten, 
Berlingske Tidende, Politiken, både lørdag og søndag og weekend og sagde, altså overskriften var: 
”Vi har ikke været gode nok til at lytte, vi vil gøre det bedre – kom tilbage til os, så vil vi gerne 
snakke med jer”. Så det var ligesom, kan man sige, signalet til omverdenen, om at vi vil den hér 
åbenhed. Men den beslutning om at investere så meget tid – ikke så mange penge i virkeligheden - 
[støj på linjen], den kom på baggrund af medarbejdernes input. Så medarbejderne – 8000 danske 
medarbejdere – har ikke været involveret i, om det skulle være debatforum eller blogs. 
 
SB (20:35): Nej okay, men sådan hele den idé om at have mere åben dialog der var alle meget 
motiverede og egentlig med til at skabe idéen? 
 
SV (20:46): Ja 
 
SB (20:47): Okay, så er det sådan nogle lidt mere spørgsmål om implementeringsprocessen, 
hvem var involveret der? 
 
SV (20:58): Altså i selve processen, der foregik det på den måde, at Maja og jeg lavede det hér 
afdækkende research på ”hvad kunne det være for værktøjer”, og det fremlagde vi for direktøren for 
kommunikationsafdelingen og direktøren for marketingafdelingen i Danmark, for det var de to 
steder, det lå sådan fysisk dengang. Og det blev også forelagt for Peter Tuborgh, eller for vores 
daværende direktør Åke Modig hedder han, og der kom go for de tre på, at vi kunne arbejde videre 
med blogs. 
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Og det vi så har gjort, det er, at vi har arbejdet på at støtte og uddanne bloggerne i det hér, vi har i 
opstartsfasen, dem vi vidste dengang, der skulle starte med at blogge – der er kommet flere bloggere 
til – men dem, vi vidste, skulle starte med at blogge, dem satte vi sammen med 
kommunikationsafdelingen og så med vores juridiske afdeling for at sige, hvad skal retningslinjerne 
være for det hér, hvad er det for en bane, bloggerne skal vide og føle sig sikre på, at de spiller på. 
Hvad forventes der af dem, og hvad kan de forvente af ledere, hvad kan de forvente af 
kommunikationsafdelingen, hvad må de, hvad må de ikke, og også et signal til omverdenen om, 
jamen hvad er det for nogle spilleregler, der gælder herinde i bloggen? Så det var én del. 
 
Så oprettede vi en kravlegård, man kan kravle i – det kan kommende bloggere også, kravle rundt 
derinde og prøve sig frem og smage på det – som ligger inde bag firewalls, men ellers ligger vores 
blogs fuldstændigt tilgængelig . Og så har vi sådan med jævne mellemrum, skal vi sige en gang om 
året, inviteret en lang række ledere og mellemledere i Arla Foods – både dem, der selv har bloggere, 
altså dem, der har medarbejdere, der blogger, og dem, som vi tror, kan få en medarbejder, der 
blogger – og andre nøglepersoner til at sige: ”Hvad er det blogs gør lige nu for Arla, hvad har vi 
lært, hvorfor tror vi stadig på det, og hvad er det for en udvikling, som vi tror, vi kommer til at se 
engang efter det hér? En type intern forankring. 
 
SB (23:28): Den opgave, som Arla forum så var konstrueret til at løse, blev den omformuleret 
eller udvidet under implementeringsprocessen – altså var der nogen, der kom med nogle idéer 
til, hvad målene for det ellers kunne være? 
 
SV (23:49): Prøv lige at sige det igen, om hvem kom med idéen til? 
 
SB (23:51): Om nogle af dem, der var inkluderet i implementeringsprocessen på hvilket som helst 
plan, havde de nogle sådan inputs til omkring, hvad det her Arla Forum, hvad målet med det skulle 
være? 
 
SV (24:14): Nej, det erindrer jeg ikke – det ligger jo lang tid tilbage. Nej, det mener jeg ikke. Men 
altså dem, vi snakkede med, var meget obs på, at det skulle være reel dialog, det var sådan typisk en 
kommentar, vi mødte, at nu må vi love hinanden i Arla Foods, at det også bliver reelt, at det bliver 
prioriteret. Vi ved, at i enhver dansk virksomhed, den dér effektivitet… så kan man da godt blive i 
tvivl, når man sådan komme helt dybt ned på dagsordenen: er man villige til at køre hele vejen, 
bliver der ordentligt ressourcer, får de tid nok til at mærke efter, hvad det rigtige svar er, vil alle 
bakke dem op, eller vil de bare komme til at sidde dér helt alene og stå til mål for alting, eller hvis 
de sender spørgsmål videre ud i organisationen, vil de så også blive taget alvorligt derude, og 
svaret… og prioritere og svare i hverdagen og så videre. Det var en advarselslampe eller en omsorg, 
vil jeg egentlig hellere sige, som de forskellige folk, vi var i dialog med, viste for projektet ”Vi 
synes, det er fantastisk det hér, vi synes, det er rigtigt tænkt, og vi synes, det er vældigt ambitiøst og 
vi har også noget konkret at måle op, og vi håber virkelig at det hér, det bliver ærligt, og at det får 
de ressourcer, der skal til for at gøre det åbent, og at det bliver nærværende, og at der bliver lyttet til 
det input, der også kommer ind.” 
 
SB (25:53): Dukkede der sådan nogen problemer op under implementeringsprocessen? 
 
SV (25:59): Jeg vil sige… vi havde meget heftige diskussioner med vores juridiske afdeling, fordi 
det er jo klart at… altså, vores hjemmeside er underlagt en lang række lovgivningsmæssige ting 
med hvad man må, og hvad man ikke må. Man må for eksempel ikke komme til at skrive, at mælk 
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er sundt for knoglerne. Det er faktisk forbudt, det er [støj på linjen]. Og det kan lyde for dig sådan 
”jamen hold da op, hvorfor dog det?” Og faktisk møder vi også forbrugere, der siger: ”hvorfor 
skriver I ikke noget mere om hvad, det er godt for, det hér mælk, det er da dumt af jer” og det må vi 
ikke. Og vi kunne jo sagtens se, at alle bloggerne kom til at skrive det på bloggen i sit engagement 
og sin dedikation til det hér produkt, som de elsker, og der står godt nok, at det er din personlige 
mening, og vi skriver på bloggen, at det er værtens personlige holdning, men fordi den ligger på en 
Arla-hjemmeside, så hvis Arla lader dem ligge… hvis der er fejl i dem, og man lader dem ligge, så 
hæfter Arla også for dem. 
 
Så juridisk afdeling kunne jo se millioner af ting, der kunne komme til at blive skrevet der. Man 
kunne forestille sig, at nogen skrev: ”Jamen, sådan og sådan” om mælk til kaffen, og så er der 
måske en i en kommentar, der skriver ”Ja, og så er det vel også sådan, at det gavner knoglerne, er 
det ikke?” Så kunne man jo godt komme til at se sige ”jo, det har du fuldstændig ret i”, og så 
allerede dér, var det ligesom forkert. Der kunne jo også være nogle, der gik ind og skrev: ”Anders 
Fogh Rasmussen er pædofil” – det er jo injurier, og hvis injurierne ligger på Arlas hjemmeside, 
selvom Arla ikke selv har skrevet noget… eller ”negrene er dumme og uintelligente” – det er så 
racisme, og det er det samme, samme sag, ikke? Og der er ingen tvivl om – og vores juridiske 
afdeling indrømmer det gerne – de så helst dengang, at vi ikke havde indført blogs, de syntes bare: 
”Det hér, det er simpelthen en kæmpestor ladeport til, at vi kommer til at skulle løbe rundt og 
gennemføre retssager her bagefter”. 
 
Og jeg har siden snakket med den, der har forstand på juridisk afdeling, som deltog i arbejdet, et 
halvt års tid efter, og sagde: ”Hva’ så, Karina, følger du med?”, og hun grinede og sagde ”Arh, 
jamen altså, det er da simpelthen så godt, det indrømmer jeg, men sådan skal vi jo være, jurister er 
bare sortsynede, men jeg kan se, der er slet ingen problemer, og jeg synes bare, det er super godt, I 
gør det”. Men det var en heftig diskussion og lige i det dér øjeblik, altså da hun kom ind til det 
første møde, så var det helt klart, at vores beslutning om blogs var klart i fare. Så det var et problem.  
 
Det var også klart et problem – og nu skal vi nogle måneder tidligere ind – lige da vi havde åbnet 
Arla Forum og ligesom vi havde været i med de hér avisannoncer, og havde lavet den hér service 
med at man kunne få offentliggjort spørgsmål og svar, så var mange af de spørgsmål, der blev 
offentliggjort, de var negative. Man kan godt forestille sig psykologien, man sidder dér og skal 
svare, ikke – altså krydse af: vil jeg have det offentliggjort eller ikke offentliggjort – og så er der en 
del mennesker, som siger: ”Jamen, jeg spørger bare lige til den hér opskrift omme på side 14 i 
denne hér kogebog, det er sikkert ikke særlig interessant for særlig mange mennesker – jeg sætter 
ikke kryds”. Man kan også forestille sig nogle, der spørger ”Jamen, jeg er lidt for tyk, og så kan jeg 
ikke lige… jeg ved ikke, om jeg skal spise denne hér ost eller denne hér ost…”, så sætter man jo 
heller ikke kryds, vel? 
 
Så kan man også godt forestille sig den her indædte Arla-modstander – sætter vedkommende kryds 
eller ikke kryds? Sandsynligheden er, at vedkommende sætter kryds. Og der er ingen tvivl om, at 
overvægten var jo i starten negativ, og der var der altså nogle direktører i selskabet, som var sådan 
lidt: ”Sanne, er vi helt sikre på, at det er det rigtige, det hér? Er vi de eneste sadomasochister i denne 
hér verden, der lægger al kritik af os selv og vores selskab ud til offentlig skue?”. Fordi der er ikke 
andre virksomheder, der gør det hér, og det er der stadigvæk ikke – jeg kender ikke nogen 
virksomheder, der gør det her. Så på den måde var der da usikkerhed og tvivl undervejs, og det er 
også okay – for så, vi snakkede jo om det, altså vi har snakket om det internt. 
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Så, jeg vil sige, deciderede store problemer: Nej, men der har været nogle hurdler, vi har… - og 
igen: Samtale fremmer forståelsen – og vi har fået snakket os igennem, og sagt ”Jamen, hvis vi nu 
husker på, hvad vores oprindelige mål er, og hvis vi nu tænker på, hvad det værste, der kan ske, er, 
hvis vi nu tænker, at hvis ikke, vi gør det hér, så snakker de alligevel overvejende grimt om os – så 
er det da bedre, at få dem herind og snakke med os, dels så kan vi da selv være med, og vi kan selv 
sige til i en samtale, hvis vi synes, at der er et eller andet, der er skævt her, og vi får et input, vi kan 
handle på, i stedet for at vide, at det summer derude af negative vibrationer. Så samtale fremmer 
forståelsen, men der mangler nogle ting, der så at sige kan sinke processen, eller vi brugte måske 
ikke så mange ressourcer som ansvarlig for det. 
 
SB (31:15): Men der har været alligevel været nogle ”issues” som klart skulle tages stilling til og 
overvejes kraftigt sådan, i forhold til hvordan den endelige pakke så ud, om man så må sige? 
 
SV (31:27): Ja 
 
SB (31:28): Okay, sådan set nu her har debatforummet eller Arla Forum løst den opgave som 
den var tænkt til? 
 
SV (31:37): Prøv lige at sige den igen 
 
SB (31:39): Arla forum har den løst den opgave som den var tænkt til? 
 
SV (31:45): Ja, det har det det. Altså, man kan sige, du kan jo ikke slå op i nogen imageordbog og 
se, at ”Wow, efter februar 2005 – prøv lige at se, det er jo helt fantastisk, hvad der er sket”, altså, 
fordi man skal jo stadig huske på, at Arlas image er summen af alle oplevelser af Arla, og det vil 
sige, det er en million, når de har mælk på køkkenbordene hver morgen– det skal bare lige være én 
gang, hvor de ikke har ligget ordentligt og lækker, så går det tilbage igen, eller der skal være én af 
de tusindvis af lastbiler, der kører rundt i Danmark og enten henter mælk eller bringer mælk ud til 
butikkerne, som ikke kører pænt eller har parkeret, så den blokerer morgentrafikken, så er det galt 
igen, ikke? 
 
Men altså, jo det har det. Indgangsvejene til… altså, kan man komme i kontakt med Arla? – det er 
blevet lettere. Altså der er flere på, og der er gjort noget, for at forbedre de services, vi har, og der er 
kommet de hér døre mere, hvor der er medarbejdere, der gerne vil snakke med brugerne. Så, punkt 
et, åbenheden klart er bedre, tonen er bedre, og det kan vi simpelthen se helt konkret ved, at folk 
gider skrive tilbage, og punkt tre, man kan sige, hvis man kigger sådan på snævre grupper, kan vi 
godt se en imageforbedring for eksempel på hele… hvis man kigger på kommunikationsbranchen, 
og de, der gør sig kloge på kommunikation og image, de har klart set, at okay her er virkelig en 
virksomhed, som har flyttet sig med syvmileskridt, og det har vi fået rigtig mange point for. Så før, 
hvor vi typisk blev opfattet som en lukket virksomhed, så er vi så nu en virksomhed, som bliver 
fremhævet som det gode eksempel. Og punkt fire: Vi får input ind – vi kunne godt blive bedre til at 
bruge det – men vi bruger noget af de input, der kommer ind fra brugerne, noget af det, vi kan se, 
der overvejer sig i samtalerne, tager vi til efterretning og handler på det, og det er jo en stor, stor 
gave, som vi får. Så på den måde, ja Arla Forum gør det, det skal. 
 
SB (34:10): Så på et eller andet plan fungerer det egentlig også som en kilde til at muliggøre issues-
management? 
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SV (34:20): Ja, og det var også vores mening fra start. Der var humanisering og processer og tvivl, 
som var ligesom de to hovedområder, og så var reel input udefra også væsentlig for os. Specielt 
fordi man gennem den her form, at man kan – bloggen og forum, har en form, man kan bruge til at 
sige: ”Når du siger, at [utydeligt]… det bekymrer mig” Eller? ”Når du siger, at vores produkter er 
for ensartede, hvad er det så lige, du tænker på? Er det nogen særlige produkter, du tænker på? Er 
der nogen, hvor du tænker, at de ikke er for ensartede, så må vi jo gøre det bedre, prøve at se, hvad 
vi gør dér, [utydeligt] 
 
Og man kan sige, at under Muhammed-krisen, var det en fantastisk hjælp – vi havde både bloggen 
og så spørgsmål-svar – det var jo igen en lang krise på tre måneder og forløb lidt frem og tilbage – 
så kunne vi simpelthen konkret gå ind og sige, når vi tog sådan en temperaturmåling på, hvordan 
har vores ejere det, hvad er det for nogle spørgsmål, de nu sidder med, hvad er det vi skal vurdere, 
sidder vores medarbejdere med en tvivl, hvad er det vi skal fortælle dem, hvad er det, vi skal se på 
nu hér? Så kiggede vi på bloggen og vi kiggede på kommentarerne fra forbrugerne, okay hvad kan 
vi se? ”Prøv at se, der er rigtig mange lige nu, der tror, at vi vil bygge en moske i Århus.” Okay, den 
skal vi måske lige have adresseret: ”Nej, det har vi nu ikke tænkt os” Eller, ej der er rigtig mange, 
der siger, at vi ikke vil have ytringsfrihed, okay, det må vi hellere have givet noget svar på i 
offentligheden, så kunne det godt ske, at det ikke kom på bloggen, det kunne godt ske, at det blev 
en pressemeddelelse eller en anden form, men det var en rigtig god temperaturmåler, vi havde. 
 
SB (36:27): Har I oplevet nogen effekter, som I ikke havde forudset? 
 
SV (36:32): Ja, og nu kan jeg komme med et – det kan virke banalt – men det er et godt eksempel: 
På et tidspunkt, så Tove Færch, som er ansvarlig for Karolines Køkken, hun blogger om omskrifter 
og madglæde og sådan nogle ting, hun… inde på bloggen en dag – fuldstændig uden for den debat, 
hun ligesom lagde op til – der kommer foreningen Royale Danske Buddingentusiater ind på 
bloggen og siger, at nu har de været inde på Karolines opskrifter, og der er ingen budding. Det, 
synes de, er for dårligt. Hun skriver sådan tilbage, ”Nå, ja men vi kan ikke så godt lide budding, vi 
synes faktisk ikke, at det er nogen særlig lækker ting, vi kan faktisk meget bedre lide creme brulêe, 
som måske er en videreudvikling… farvel…” Og så skriver de tilbage, at det går bare ikke altså – 
det er ikke godt nok. Og Tove er så frisk, hun siger: ”Okay, jamen så må vi tage det op til 
overvejelse.” Hun starter med at spørge ude i offentligheden: ”Prøv og hør hér: Jeg har fået en 
henvendelse fra Royale Danske Buddingentusiater – er der andre, der har samme holdning som 
dem? – hvem kan lide creme brulêe, og hvem kan lide budding?” Og hun fik masser af svar – altså 
både det ene og det andet. 
 
Så skriver hun så, en måneds tid senere – altså så skrev hun jo andre indlæg også – så tager hun på 
et tidspunkt sådan og lægger op, at ”Okay, der er rigtig mange, der godt kan lide budding, det kan 
jeg så ikke, men det er jo lige meget. Jeg vil gerne… jeg vil love, at vi laver nogle 
buddingopskrifter, men jeg skal finde ud af, hvad det er for nogle, så nu vil jeg gerne have alle 
mulige forslag på buddingopskrifter.” Så fik hun 30 forslag – eller der kom jo hundredvis af forslag, 
men der var nogle, der var ens, ikke? – der var ananasbudding og flødebudding og melbudding og 
brødbudding og, der var godt nok nogle, hvor man tænkte: ”Puha”… Og det tredje, hun gjorde, det 
var at sige, at: ”Jeg laver en afstemning”, hun lavede et indlæg over sådan et afstemningsværktøj, 
og de tre buddinger, der fik flest stemmer, ville hun så sætte medarbejderne i gang med at lave 
opskrifter på. Og det gjorde hun så.  
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Og det de faktisk gjorde i mellemtiden –  foreningen for Royale Danske Buddingentusiaster – de 
gik faktisk til aviserne og sagde, at de havde presset Karoline. Så man kan sige, Tove tog to 
dialoger [støj på linjen]. Men anden gang, der sagde hun: ”Jamen jeg erkender det – her er ingen 
tvivl. Men fordi en enkelt ønsker det, kan man ikke få en ny opskrift i Karolines Køkken, men jeg 
måtte prøve at høre, om der var flere, der ønskede det.”, og det var der jo så. Så der kan man sige, 
der gik vi ud… eller det giver jo ikke verdens største image, men det viste effekten af bloggen. 
 
Vi har også et andet eksempel, og det her, det var ret tidligt i bloggens liv, fordi der på en af vores 
blogs kom én ind, som klagede over vores kaffefløder. I dag er de sådan lidt trekantede, dengang 
var de runde med en lille folie henover, og han klagede over, at en del af dem var sure, for gamle og 
sure, når man fik dem, og det var sådan enormt ulækkert. Og det var en ting, som vores 
produktansvarlige for kaffefløde godt vidste det – altså de vidste det godt, og de havde også kigget 
på problemet, netop fordi de måtte jo erkende, at de her folier ikke kunne forsegle godt nok, men 
det, at de her mennesker kom ind og pointerede det på blogggen, gjorde jo, at  - maskinen kunne jo 
ikke komme hurtigere frem af den grund – men der blev inviteret til besøg via bloggene: ”Så kom 
ind og besøg mig – jeg vil gerne mødes med jer på det xx mejeri, der laver de her små kaffefløder, 
så vi kan prøve at kigge på det sammen”. Og det var helt sikkert én, hvor man kan sige, at en havde 
noget mere potentiale, fordi den havde det dér: ”Arh, vi synes de har dårlige produkter, og de gider 
ikke høre på os, vi har sagt det til dem.” Men det blev taget alvorligt. 
 
SB (41:29): Har I fået nogen respons fra kunderne – altså det har I jo selvfølgelig i og med, I 
kan mærke, at de skriver tilbage, som du siger, at de er glade for hurtige svar og sådan? 
 
SV (41:51): Altså, man kan sige, vores kunder er i virkeligheden ikke forbrugerne, når vi siger 
”kunder”, så er det supermarkederne, og dem har vi ikke respons fra, men hvis vi taler om familien 
Danmark og brugerne af vores produkter – ligegyldigt hvad, man vælger, så synes jeg, vi får 
respons. Der er jo sikkert også nogle [utydeligt], som ikke har opdaget det endnu, altså, der er stadig 
nogle brugere, som vil sige, at Arla er jo lukket, så vil vi sige, ”Jamen, har du nogensinde været 
inde og se, vi har det der forum, hvor du kan gå ind og spørge?”, og de vil svare: ”Nej, det har jeg 
ikke”. Så altså vi er meget ydmyge overfor, at vi stadig kun har fat i en lille flig af dem, der bakker 
op os, og vi har også kun fat i en lille flig af dem, der er kritikere, men vi tror på at ved hjælp af 
word-of-mouth og insisteren gør, at det skal nok komme flere for øre. 
Når jeg møder nogle engang imellem, og man kan sige: det er ikke repræsentativt, og det er ikke 
nogen undersøgelser, der kan ikke bruges til noget, men det er sket rimelig ofte. Men en af vores 
landsmænd kan komme hen [utydeligt],: ”Vi havde gæster her forleden aften min kone og jeg, og 
der var en, der havde skrevet ind til Arla Forum, og hun var simpelthen så glad for de svar, hun 
havde fået”, og det siger jo til mig noget om, at det virker. 
 
SB (43:26): Har Arla Forum så påvirket eller forårsaget, at der er andre medier, som I har 
brugt tidligere, som er blevet erstattet? 
 
SV (43:38): Nej, desværre ikke. Nej, det har det ikke. Altså, der er stadigvæk i Arla en tro på, at vi 
kan ikke undvære reklamer, for eksempel. Så selvom der er, hvad kan man sige, en [støj på linjen], 
så er det ikke noget, der er erstattet… Der er stadigvæk en træghed – og her bliver det en lille kritik 
fra min side mod resten af vores organisation. Det er stadig tanken, at hvis bare vi laver nogle 
markedsføringsreklamer, så går det hele godt… Jeg er heller ikke den, der kan sige… Men jeg 
synes, de ofte er ret sene til at tænke dialogen ind i deres… når de sådan tænker rent kampagne: 
”Av, nu sidder vi og her og vifter med, at nu har det hér produkt fået to nye typer – nu skal jeg ud 
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og lave et marktingtryk”, som man siger i virksomheden, så synes jeg ofte, at de har en meget 
klassisk indstilling til reklame, altså: ”Den skal være på 20 sekunder og den skal have det hér tema, 
og den skal køre i de og de kanaler, for det bruger vores målgruppe, og...”, jeg ser ikke meget af, 
endnu, en afdækning af: ”YouTube, Facebook, Arla Forum – hvordan involverer vi dem godt?”, der 
gik lang tid, hvor Arla Forum fik ikke ret meget opmærksomhed, så det var sådan, at vi, når 
reklamen kørte, selv skulle til at tage initiativ – det skal jo være sådan, at før reklamen kører, skal 
der i alt fald være én person, der siger: ”Prøv at høre hér, fra om 14 dage kører jeg en kampagne for 
nye produkter, da der er jer, der måler forbrugernes reaktion, så vil jeg gerne have at I kender til det, 
det er noget, jeg har gjort det med de og de tanker, og I kan se filmen”, men der gik lang tid, før vi 
kom dertil - før man ligesom erkendte, at ”okay, man kan jo ikke lade en tekst stå alene, det må 
følges op af noget dialog, som vi skaber – hvem er det? Det er Arla Forum, så må jeg nok hellere få 
Arla Forum med ombord i min båd, hvor jeg gerne vil have dem med til.  
 
SB (46:00): Så det er et supplement til de allerede eksisterende medier, som I benytter jer af 
egentlig? 
 
SV (46:08): Ja, vi har jo også nogle store medierådgivere og sådan nogle bureauer, der rådgiver én i 
hvilke medier, der rykker. Jeg synes ikke… jeg er ikke imponeret over deres forhold til Web 2.0 – 
slet ikke. Jeg synes stadig, de er enormt klassisk tænkende. Og så er det mig som relativt ulæst med 
det hér op mod et stort bureau, der har masser af fremtidsforskere siddende, som siger noget, og det 
er ikke altid, de lytter til mig, kan man sige. Altså, vi støtter dem i det arbejde, de laver, men vi ville 
gerne, de var lidt mere proaktive. Altså, der er ingen, der synes, det er dårligt, det Arla Forum gør, 
der er heller ikke nogen, der griner af os og siger ”Arh, det er jo bare [støj på linjen]”. Men vi synes 
godt, de kunne involvere os lidt mere i, hvad der var. 
 
SB (47:02): Men det er umiddelbart ikke noget, der sådan ligger i kortene, sådan set fra et 
overordnet perspektiv? 
 
SV (47:08): Nej, altså jeg kan ikke se, altså de ting, der er kommet fra vores nøgleperson, at der 
kommer en stor ændring. Altså, jeg vil sige, at vi er kommet dertil, hvor, når man står og skal lave 
ændringer op sit produkt, og det er jo faktisk et stort skridt, at man nu er ude og spørge Arla Forum: 
”Vil I ikke hjælpe mig med at finde ud af, hvad forbrugerne har spurgt om på Buko trekantede oste 
det sidste år? – Hvad de har reklameret over, hvad de har spurgt til, hvad de har foreslået”, og der er 
vi jo kommet er skridt i erkendelsen af at: ”Okay, Arla Forum komme rent faktisk med noget input, 
som ikke er en markedsundersøgelse – det kan vi selv gå ud og lave” – [utydeligt], men her kan 
man se, hvis forbrugerne har spurgt til: ”Hvorfor er de så besværlige at åbne?” eller ”hvorfor laver i 
én med rejer, jeg synes, det er irriterende, de altid er i pakken – der er alligevel ikke nogen, der kan 
lide dem”, eller [utydeligt] eller hvad det nu kan være, ”jeg kan godt lide osten, men jeg synes den 
er lidt for fed”. [utydeligt] Og der er sociale medier meget bedre til. 
 
SB (48:30): Så det er faktisk også kilden måske i hvert fald potentielt til noget produktudvikling 
sådan senere hen? 
 
SV (48:36): Ja 
 
SB (48:39): Jamen nu er jeg faktisk nået igennem alle mine spørgsmål, så medmindre, du har noget 
som du ikke synes… 
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SV (48:46): Jeg håber, det er brugbart i forhold til den opgave, du sidder med 
 
SB (48:50): Ja det er det helt sikkert, det er det helt sikkert, altså nu skal jeg lige bearbejde det og 
sådan – jeg har selvfølgelig en masse teori, det skal bygges op på, men umiddelbart så tror jeg 
absolut, at jeg har materiale nok til at få en rigtig god analyse i gang 
 
SV (49:11): Er autokommunikation relevant for dig? 
 
SB (49:14): Hvad siger du, undskyld? 
 
SV (49:16): Er autokommunikation relevant for dig i den hér sammenhæng? 
 
SB (49:21): Ikke umiddelbart egentlig, ikke umiddelbart, hvad tænker du på? 
 
SV (49:29): Jamen, jeg tænker på, at det jo rent faktisk er sådan, at Arla Forum også internt har en 
effekt. Det er der ingen tvivl om. Og i det hér, kan man sige, da vi var mest i krise og mest 
udskældte, der var der mange, der ligesom sagde: ”Hvor er det rart, at jeg kan gå ind på Arla 
Forum, for så kan jeg ligesom se - når jeg nu skal til familiefest, og jeg bliver spurgt om ”ej, men 
truer I ikke os bare alle de små?”, så kan jeg se, hvad der er blevet svaret derinde, og det hjælper 
mig til en forståelse af, hvorfor er det, som det er, og hvad er det for argumenter, der virker bedst.  
 
Og så var der egentlig også mange medarbejdere, i de her meget heftige 2004-2005, der selv kom i 
tvivl og sagde: ”Jamen, jeg er jo egentlig glad for min virksomhed, jeg føler jo, at jeg bliver 
behandler med respekt, men når alle andre er så negative, er det så måske… er det fordi, jeg er naiv, 
er jeg blevet ført bag lyset, er der nogen ugler i mosen hér?”, og der var også flere, der kom sådan… 
også omkring vores blog, har vi fået lavet af en studerende – eller et par studerende – der skrev 
speciale i kommunikation, virksomhedskommunikation, som prøvede at lave nogle fokusgrupper 
internt både hos vores ejere og hos vores medarbejdere, for at se, hvad de giver af udfordringer, 
giver de nogle dilemmaer, det vil sige, er det utroværdigt, at der bliver sagt noget på bloggen og 
noget andet i nyhedsbrevet. 
 
SB (50:55): Jo men altså, det er jo interessant for mig på den måde, at det jo er endnu en effekt af 
jeres Arla forum, uanset om det er internt eller eksternt, så er det jo en positiv forandring kan man 
sige, eller forandring, men i hvert fald en positiv effekt 
 
SV (51:14): Ja, det er det. Ja, man kan sige, at det opleves positivt for medarbejderne at have endnu 
sted at kigge hen. Og en ting, der kom frem af den undersøgelse, var, at de oplevede ikke, at det var 
modsætningsfyldt. De oplevede, at man kunne få mere at vide på bloggen, men det var jo, fordi det 
var et menneske, der ville stille sig frem og sige noget, frem for at det var ligesom den officielle 
version frem for virksomhedens. Og så oplevede de også forskellige vinkler på den samme sag på 
bloggen og i deres officielle nyheder fra deres virksomhed, og de var ens, så oplevede de det som en 
stempling, fordi de opdagede, at bloggen kunne også behandle det. Så når den så sagde det samme, 
så måtte det være rigtigt, når det kom fra sådan en mere topstyret kanal. Ja, så det er en effekt, som 
vi ikke havde forudset, som vi ikke havde regnet med - det står ikke noget som helst sted i vores 
papirer [støj på linjen] 
 
SB (52:39): Okay, ja jamen hvis du ellers synes, at du har fået sagt, hvad du ville, så har jeg i hvert 
fald også spurgt, om det jeg ville, og har fået svar på det, jeg ville. 
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Bilag 4 – Interview med Caroline Winkel, Vidunderlivet, Kræftens Bekæmpelse 
 
SB (00:30): I har sådan en Facebook-applikation, hvor man kan melde sig som medlem? 
 
CW (00:40): Ja, der er en gruppe også, men det er nogle, der har taget initiativ til at oprette en 
gruppe, men det, vi har gjort, er at lave en applikation til Facebook, som man kan downloade til sin 
profil og sende videre til sine venner. Derinde kan man også blive fan, og man kan se, hvor god 
man er til at hverve veninder foran siden til sit netværk. Har du set den?  
 
SB (01:05): Nej, nu har jeg været inde og kigge, da jeg overvejede Kræftens Bekæmpelse, men jeg 
har ikke været inde og kigge på selve applikationen. 
 
CW (01:15): Det kan du måske gøre, hvis du vil, hvis du søger under Vidunderlivet, så kommer 
selve den applikation frem, som jeg kan sige noget om her. 
 
SB (01:31): Hvad var jeres overvejelser omkring at bruge Facebook-applikationen, hvilken 
opgave var det så, den Facebook-applikation skulle løse? 
 
CW (01:44): Det var simpelthen tænkt ind som et element i vores kampagne, som hedder 
Vidunderlivet, som handler om at udbrede viden om forebyggelse af livmoderhalskræft. Den søsatte 
vi her 1. september 2008, fordi der jo er kommet en vaccine mod livmoderhalskræft, som er en del 
af børnevaccinationsprogrammet nu her fra næste år, som allerede er startet op her i et sådan catch-
up program for de 13-15 årige. Men piger over 15 år skal selv betale for vaccinen, og derfor har vi 
gerne villet slå et slag, for at pigerne også interesserer sig for den, fordi det er stadig relevant for 
dem, at blive vaccineret og på længere sigt også blive screenet, fordi vaccinen ikke dækker 100 
procent. Så vores målgruppe har været piger på 16-18 år, det er den primære målgruppe, og det er 
så dem, vi har villet nå med denne her pengesum. Hvor formålet simpelthen har været at udbrede, at 
livmoderhalskræft kan forebygges. 
 
SB (02:51): Hvilken effekt ønskede I at opnå? 
 
CW (02:53): Det var at skabe synlighed om emnet og få dem til at forholde sig til det, fordi vi ved 
fra tidligere undersøgelser, at mange piger tror, at livmoderhalskræft ikke er noget, man skal 
beskæftige sig med, før man har fået børn, eller før man er blevet gammel. Så formålet har jo 
simpelthen været at skabe relevans [utydeligt] sådan, at de beskæftiger sig med det. 
 
SB (03:17): Overvejede I andre medier i stedet for Facebook? 
 
CW (03:21): Ja, da vi prøvede at afsøge markedet… Altså det, der er gået forud, det har ligesom 
været denne her målgruppe, og hvad for nogle medier bruger de, og i den kortlægning af det har vi 
været omkring flere steder, bl.a. Arto, fordi det jo også er et sted, som mange børn og unge bruger, 
men vi kom så ud i, at det skulle hedde Facebook ud fra, at Arto henvender sig til en yngre 
målgruppe, og vi vil gerne nå dem, som var kommet ud af folkeskolen. Så det var det, der gjorde 
udslaget. Vi undersøgte, om vi kunne lægge applikationen begge steder, men det var ikke lige 
muligt i forhold til de budgetter vi havde, så blev vi nødt til udelukkende at satse på et medie. 
SB (04:25): Så idéen om den her Facebook-applikation, den opstod efter lange overvejelser 
hos jer selv, eller var det inputs udefra, der ligesom fik jer peget ind på det. 
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CW (04:33): Vi har samarbejdet med et bureau om det, noget der hedder Congin, det er sådan 
nogle, der har specialiseret sig i dramatic engineering, hvor man prøver at sende et budskab via et 
dramatisk forløb, og dem har vi samarbejdet med på denne konkrete applikation, og det var dem der 
har I samarbejde med os ligesom kommet frem til at det her var stedet. 
 
SB (05:07): Forhørte I jer hos andre virksomheder eller organisationer omkring evt. 
erfaringer omkring sociale medier? 
 
CW (05:13): Det har vi faktisk ikke gjort, også fordi det ikke er noget, der bliver lavet ret meget om 
– det er jo også det, du skriver i dit speciale – så det gjorde vi faktisk ikke, altså fordi vi har ikke 
rigtig kunne finde nogle, der har den store erfaring med det, det er også det, der har været hele 
udfordringen i det, fordi det går meget hurtigt med udviklingen i sociale medier, så har vi måttet 
prøve noget, man kan heller ikke vide, om det ser anderledes ud om tre måneder, på den måde 
lavede vi sådan lidt et sats. 
 
SB (05:51): Forhørte I jer hos medarbejderne, inden I så valgte den her Facebook? Jeg 
tænker på om de kom med input om, om de synes, det var en god ide…? 
 
CW (06:07): Altså vi sparrer jo med hinanden. Vi sidder jo mange grupper her som laver forskellige 
former for kampagner - der er jo kostkampagnen og solkampagnen og så videre. Så derfor så 
sparrer vi jo med hinanden løbende på mange forskellige områder. Men vi gik ikke decideret ind og 
spurgte de andre: ”Hvad synes I, det er en god ide?” Det har vi ligesom i samarbejdet med bureauet 
lagt os fast på, at det kunne vi tænke os at prøve. 
 
SB (06:40): Sådan mere praktisk set – hvem var involveret i implementeringsprocessen? 
 
CW (06:45): Vi var to her fra Kræftens Bekæmpelse og så det firma, vi samarbejdede med. Altså 
hvor de jo har stået for programmeringen og konceptet osv., hvor vi jo så har givet feedback på det. 
Og så har de så udviklet selve applikationen undervejs. Og den er jo så blevet testet i målgruppen 
også som en del af processen. 
 
SB (07:17): De to herfra, hvilke afdelinger repræsenterede de? 
 
CW (07:20): Det har været forebyggelsesafdelingen, så det har været jeg selv og min kollega Mette 
Marie Espersen. Vi begge to arbejder jo i forebyggelsesafdelingen og lige konkret med denne her 
kampagne. Så det har kun været, hvad kan man sige, herfra og ikke sådan rigtigt andre i 
organisationen. Og det er måske vigtigt at få med, at det er jo meget den måde vi arbejder på, fordi 
vi er så mange projekter og som finder finansiering på forskellig vis. Det er ikke sådan, at man 
sidder centralt fra og siger, at så nu gør vi sådan, og nu gør vi sådan, og nu gør vi sådan. Det er 
meget sådan decentraliseret i de forskellige grupper. Og der har vi jo en frihed til, hvad kan man 
sige, at tænke kreativt. Hvad kunne man gøre dér for at udbrede budskabet  
 
SB (08:09): Dukkede der nogen problemer op under implementeringsprocessen? 
 
CW (08:13): Ja, det gjorde der faktisk, fordi dengang vi havde besluttet os for koncept og ligesom 
hvad ville vi gøre her, jamen så begyndte firmaet selvfølgelig at programmere den her applikation 
og det foregår sådan på Facebook at selve, hvad kan man sige, udviklingen af applikationen, den 
foregår online. Det er ikke sådan, at du kan lave en applikation og så lægge den ind, når du er 
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færdig. Og det giver jo problemer, fordi så er den der jo allerede. Selvfølgelig var vi ikke begyndt at 
gøre noget for at få den spredt, men den findes derinde. 
 
Det er én udfordring. Den anden udfordring, det er jo så, at der blev faktisk midt i vores 
implementeringsforløb blev der lanceret, eller kom der den nye Facebook, hvor man jo i dag har... - 
jeg ved ikke om old Facebook stadig er der – men der fik man jo mulighed for, at man kunne skifte 
over til det nye design. Og det var problematisk i den forstand, at vi havde lagt vores applikation an 
på, at den var der, og at man så havde sådan et high-score system, som skulle ligge på ens profil, og 
det skulle så ligesom motivere til, at man skulle se, hvordan er det, det går med ens netværk i 
forhold til at rekruttere folk til den her kampagne. Men med det nye Facebook, der er det jo sådan, 
at applikationen ligger et lag under, så man skal klikke ind, så derfor gik lidt af ideen pludselig… 
Og det skete undervejs, det havde vi jo ikke kunnet forudset. 
 
Så derfor gjorde det, at der i hvert fald skulle laves to applikationer, for der var to forskellige måder 
at gøre det på, sådan som jeg har forstået teknikken bag new Facebook og old Facebook. Både det, 
og så kan man sige, at så var det jo også det her med, at en del af intentionen om, at det skulle være 
så tydeligt, at det skulle motivere til, at man ligesom battler mod hinanden, den udfordring blev 
større, fordi man selv skal være mere aktiv. Det kom, og det var selvfølgelig irriterende for os. Men 
det er vi bare nødt til at forholde os til. 
 
SB (10:14): Der da det nye kom, der skulle jeg lige lede igennem, hvor de grupper, jeg nu var 
medlem af, hvor jeg lige kunne se dem henne.  
 
CW (10:23): Lige præcis. Det er selvfølgelig meget godt, at de har ryddet op i det, men omvendt er 
der er jo også mange ting, man slet ikke opdager andre har, fordi nu ligger det bare gemt. Det har 
også været en del af kritikken. Så den ender nok heller ikke der. Altså, jeg tror måske der kommer 
en ny version igen, hvor man kan gøre noget andet. Så det var en stor udfordring.  Og selvfølgelig 
også for det firma, som vi havde til at lave det. 
 
SB (10:50): Den opgave, som den her Facebook-applikation så skulle løse, blev den 
omformuleret eller udvidet under implementeringsprocessen?  
 
CW (10:59): Nej, den var faktisk... I selve udviklingsforløbet havde vi jo haft de forskellige 
overvejelser på forhånd, så det var ikke sådan, at der kom nye ting til i den forstand i forhold til 
konceptet. Det var egentlig tænkt på forhånd. Så det var mere de her tekniske problemer, der 
ændrede ved det.  
 
SB (11:26): Har applikationen så løst den opgave, som den var tænkt til?  
 
CW (11:30): Altså, vi står der nu, hvor vi har haft stor succes i den forstand, at vi er nået ud til over 
40.000 ret hurtigt. Jeg tror, det var tyve dage efter kampagnen var skudt i gang, der var ca. 40.000, 
der havde downloadet applikationen. Det er jo rigtig, rigtig mange. Det vi ikke ved noget om, det er 
hvem det er, der har gjort det. 
 
Altså, der hvor vi står nu, det er at vi gerne vil ind og evaluere på den her applikation og 
udbredelsen på den. Og det giver nogle udfordringer, fordi hvordan gør man det? Det er der heller 
ikke stor erfaring med nogen steder fra. Det vi vil meget gerne gøre, vi skal bare finde nogle penge 
til at gøre det. Så derfor kan vi sige, ja vi har formået at skabe synlighed om kampagnen ret hurtigt 
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og ret effektivt, men vi ved bare ikke konkret, om det er vores målgruppe… eller hvor stor en del af 
vores målgruppe, som er indenfor de her mange tusind, som har downloadet det. 
 
Så det mangler vi at følge op på, fordi det stadig er så tæt på, at vi har lanceret det. Så det vil vi 
selvfølgelig rigtig gerne, og det kunne være rigtig, rigtig interessant at gå dybere ned i og sige, hvad 
har det så gjort, og hvilken effekt har det så reelt haft, fordi vi har nået et mål om at skabe 
synlighed, men vi må skridtet videre. Og det er en af de store udfordringer med de her sociale 
medier, fordi hvordan laver man en metode til at evaluere det? 
 
SB (13:00): Ja, hvordan måler man effekten af det specifikke medie…? 
 
CW (13:04): Præcis, og der er Solgruppen her, som jo også bruger sociale medier - de er ved at 
prøve at evaluere deres i samarbejde med Alexandra Instituttet, som er sådan en lille 
universitetssammenslutning, hvor man ved hjælp af nogle dygtige folk dér kan udvikle en metode. 
Den kunne også ske, vi skulle bruge dem. Men der, hvor vi står nu, er at vi skal finde nogle midler 
for at vi kan komme så vidt. 
 
SB (13:36): Har I opnået den ønskede effekt? Det er jo så måske svært at svare på? 
 
CW (13:38): Ja, både ja og nej, eller jeg vil ikke sige nej, men det er rigtigt – det er svært at sige. Vi 
har opnået en effekt i den forstand, at vi har skabt noget synlighed ret effektivt og ret hurtigt. Men, 
som jeg siger, hvorvidt der er præcist dem, vi gerne vil skabe synlighed omkring.. Og det er jo også 
svært, det er jo sådan noget inden for sundhedsadfærd, det er jo enormt svært, fordi hvornår er det 
så, man gør noget ud fra noget. Der er jo andre, der kommunikerer også ved siden af os. Så derfor 
så er det svært at svare entydigt på. Jeg ville ønske, jeg kunne sidde og sige: ”Ja det har vi og det er 
gået lige præcis som det skal”, men det ville jo være at lyve.  
 
SB (14:19): Har I oplevet nogle effekter som I ikke havde forudset? 
 
CW (14:29): Næ, det synes jeg egentlig ikke. Det kan jeg jo ikke sige heller – altså ikke 
umiddelbart, så det kan jeg også sige meget mere om, når vi får evalueret applikationen. Så vil man 
jo kunne sige, hvis det har haft en eller anden uhensigtsmæssig effekt i en eller anden grad eller en 
anledning til en misforståelse, men det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.  
 
SB (14:52): Har I fået nogen direkte respons fra dem, der så bruger det? Altså dem, der har 
downloadet applikationen. Der er sådan et diskussionsforum indbygget i applikationen? 
 
CW (15:06): Nej, ikke i applikationen. Det er en gruppe ved siden af, hvor man selv har lavet sådan 
en gruppe. Nej, altså vi har ikke fået... Nej det har vi ikke, fordi vi har jo kun opfordret folk, og de 
ambassadører, vi har jo 200 ambassadører som led i kampagnen – 200 unge piger i hele landet, som 
spreder budskabet om, hvordan man forbygger livmoderhalskræft – og de bruger jo også den her 
applikation i den forstand, at de henviser til den og får deres netværk og deres netværk igen til at 
sprede den. Så vi er heller ikke endnu nået så langt, at vi har kunnet få lavet en opsamling på deres 
aktiviteter, så vi har ikke fået nogen feedback endnu. Det er simpelthen for tidligt i forløbet. 
 
SB (15:45): Har medarbejderne – dem, der sidder bare i Kræftens Bekæmpelse til dagligt – 
har de ytret nogen holdninger eller meninger om den her applikation? 
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CW (15:54): Altså holdningerne har været positive, og de har været interesserede i at vide, hvordan 
vi nu har gjort det. Og folk er jo helt klart åbne overfor, at vi skal prøve at bruge nogle nye medier. 
Det er hele tiden styrer det, det er jo selvfølgelig, hvilken målgruppe vi kommunikerer med. Det, vi 
har hørt i huset og så videre, det er jo bare en interesse og en positiv tilkendegivelse af, at det er 
spændende at prøve det her. Så der er ikke mødt nogen modstand nogen steder. 
 
SB (16:30): Det er faktisk det sidste spørgsmål allerede – har Facebook-applikationen 
erstattet andre medier?  
 
CW (16:38): Jamen, det har det jo – altså hvis vi ikke havde haft sådan et socialt medie som det her, 
så havde vi jo gjort noget andet, men nu er det jo kommet til. Så jeg vil ikke sige, at det har erstattet 
det, men det har bare suppleret denne her kampagne. Fordelen er jo, at man på enkel vis kan nå ud 
ret bredt, uden at det koster bondegård. Og du betaler jo ikke for spredningen, men så koster det 
selvfølgelig noget at udvikle selve applikationen og konceptudvikling og alt det her – det er jo 
selvfølgelig ikke billigt, men selve spredningen er jo gratis fordi det foregår via nette, og det er en 
kæmpe stor fordel. 
 
Så nej, jeg vil sige det er et supplement, for det er jo en effektiv måde at komme ud på. Også fordi 
hele platformen bag hele det her, det er jo netværkskommunikation, altså det er jo fra ung til ung 
eller fra veninde til veninde og netværk til netværk, og lige præcis i forhold til det, der passer det 
her jo rigtig fint ind, for det er noget, man sender til hinanden, og hvis man går ind og ser på selve 
applikationen, så har den også sit afsæt i sådan en omsorgstanke – altså at ”jeg tænker på min 
veninde, og jeg vil gerne gøre noget for, at hun beskytter sig mod livmoderhalskræft.” Så det er 
ligesom det, der ligger til grund for måden, vi gør det på.  
 
SB (18:08): Har I brugt andre medier? I lignende kampagner? 
 
CW (18:14): Nej, det er første gang, vi går ud på den måde, altså på den her facon. Ellers har vi jo 
ikke sådan lavet kampagner i den forstand her. Så nej, det er første gang, vi gør det. Og man kan 
sige, det der jo selvfølgelig havde været måske en fordel, det var, hvis vi måske kunne supplere med 
en mere massemedie-orienteret kampagne, så man ved siden af kunne have skabt opmærksomhed, 
så der ville være en eller anden form for synergi mellem de to, men det koster bare rigtig, rigtig 
mange penge, og for os er det jo hele tiden en afvejning af det budget, vi nu har, og hvad vi nu kan. 
Den her kampagne er lavet på enormt kort tid og for ret små midler. Så man kan sige, set i det lys, 
er den virkelig fin at den er nået så bredt ud – det er det. 
 
SB (19:16): Jamen, jeg har faktisk ikke mere. 
 
CW (19:18): Men du er velkommen til, hvis der er noget, der dukker op undervejs, eller du gerne 
lige vil have forklaret noget nærmere, så skal du jo bare ringe eller skrive. 
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Bilag 5 – Interview med Kristina Ilsøe-Mikkelsen, VildtHår!, Kræftens 
Bekæmpelse 
 
SB (00:34): Den hedder ”VildtHår!”, kampagnen – eller hedder den ”Op med håret?” 
 
KIM (00:35): Den hedder ”VildtHår!”  
 
SB (01:07): Er det en Facebook-applikation, eller er det en Facebook-gruppe? 
 
KIM (01:11): Det er en Facebook-profil. Vi valgte at oprette det som en profil efter at have kigget 
lidt på, hvad det kan, fordi en af de ting, vi rigtig gerne ville var at kunne sende mails ud til folk 
sådan meget direkte. 
 
SB (01:31): Hvilken opgave eller hvilket problem skulle den her Facebook-profil så løse? 
 
KIM (01:40): I udgangspunktet blev den brugt, fordi vi hvert år til landsindsamlingen oplever, at 
det er lidt svært at rekruttere i storbyer, og storbyerne kræver et lidt yngre publikum, fordi der er 
rigtig, rigtig mange trapper. Jeg var relativ nyansat, og jeg har arbejdet med unge og storbyer før, og 
jeg skulle se, om jeg på en eller anden måde kunne bidrage på det område. Så et af de tiltag, der 
blev gjort for at løse det problem det var, at der blev brugt phone-hvervning, hvor vi ringede ud, 
altså have et hold af folk, der sad i marketingsafdelingen og ringede ud og spurgte folk, om de ville 
være vores indsamlere i forbindelse med landsindsamlingen. 
 
Problemet med det, som dog ikke var så dokumenteret, men det, vi oplevede som et problem med 
det, var at rigtig, rigtig mange af dem kom ikke på dagen, og det gav kampagnelederne en masse 
problemer logistisk set og en masse kedelige oplevelser. Som vi snakkede meget om, er der nogle 
måder, vi kan få de her unge mennesker – som ikke er nær så loyale, som dem, der har været 
indsamlere for os i tyve år – er der nogle måder vi kan skabe et univers for dem eller noget 
identifikation for dem. 
 
Så egentligt var hovedformålet med denne her Facebook-gruppe i udgangspunktet, at 
kampagnelederne skulle invitere deres indsamlere særligt de phone-erhvervede indsamlere – men i 
øvrigt alle – men særligt de unge af dem, til at komme ind på Facebook og møde os dér og 
forhåbentligt skabe noget mere relation og noget mere tilhørsforhold – og måske også få dem til at 
møde op noget mere. Det var egentlig hovedformålet med det. Vi ville selvfølgelig også gerne se – 
det var et eksperiment – hvad kan Facebook? Kan man hverve? Er det kun i det her sociale univers 
det er relevant? Eller kan man faktisk få folk til at komme og møde op? Så det var sådan en lidt 
åben ”wauw – hvad kommer der til at ske?” 
 
Vi tror på, at når vi skal have indsamlere, så skal folk spørges. Er det nok, at man bliver spurgt af en 
ven på Facebook, eller skal man faktisk ringes op og have en stemme, eller skal der ringes på døren 
og spørge? Hvor går grænser for det her med at blive spurgt. Så det var et eksperiment i forhold til, 
hvor meget kan vi hverve ved det, fungerer det, kan det blive til noget i det virkelige liv? Og især 
også at spørgsmål om at skabe loyalitet blandt de phone-erhvervede indsamlere. 
 
SB (03:48): Ja, så har du næsten svaret på det næste – hvilken effekt I ønskede at opnå? 
Overvejede I andre medier? 
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KIM (03:58): Ja, det gjorde vi. Vi overvejede lidt MySpace for eksempel. Problemet med det var, at 
det er en meget yngre målgruppe. Vi vil meget gerne have fat i dem der er over 18. Jeg synes ikke, 
der var så mange alternativer egentligt, når man gik ind i det, så det lå meget lige til højrebenet, 
synes jeg egentligt. MySpace blev hurtigt udelukket, og så blev det så Facebook.  
 
SB (04:25): Hvor kom idéen om Facebook fra? Var det bare noget som opstod hos jer 
automatisk, eller kom der inputs nogle steder fra, som fik jer sporet ind på idéen? 
 
KIM (04:35): Ja, vi har en dygtigt kommunikationsmedarbejder i afdelingen, som havde leget lidt 
med idéen over noget tid og også en anden kollega, som have snakket lidt om det. Jeg havde faktisk 
ikke engang selv en Facebook-profil og kendte ikke Facebook. Jeg oprettede så en profil og 
begyndte at undersøge mere systematisk, jamen hvad kan man derinde, og hvad er forskellen på den 
ene og den anden type? Så det var da med inspiration fra dem, men ellers var det ikke... Det var 
egentlig eget initiativ. 
 
SB (05:04): Forhørte I jer hos andre organisationer eller virksomheder om deres erfaringer? 
 
KIM (05:11): Nej, ikke sådan, at vi ringede dem op, men vi læste nogle artikler om, at nogle af de 
andre har brugt det, og hvad har de oplevet med det. Både det man blandt andet meget tydeligt 
kunne se på den dér ”Køb en ged”, som de havde lavet – var det Folkekirkens Nødhjælp? – det var, 
at folk vil egentlig gerne give lidt sjove, små symbolske gaver, men donerer ikke store beløb, så at 
bruge det som online fundraising, det virkede ikke umiddelbart ligefor i hvert fald, men vi vil se: 
Hvad kan vi så bruge det til? Så det er klart, at vi prøvede at undersøge, hvad har de andre gjort, og 
hvad har de af spændende ting og sager, og det gør vi stadigvæk. Vi holder meget øje med de andre.  
 
SB (05:52): Forhørte I jer rundt i huset, omkring hvad medarbejderne synes om en Facebook-
profil? 
 
KIM (06:01): Det gjorde vi ikke, men vores praktikant, som var med på projektet, sad i 
kommunikationsafdelingen, så på den måde blev kommunikationsafdelingen involveret i det. De 
har nogle morgenmøder, hvor man præsenterer det, man har lavet og det, der sker, Så der er da helt 
sikkert blev ytret mere eller mindre systematisk tilkendegivelser om det at have en Facebook-profil 
og bruge tid på nettet bare mange forskellige steder, men det er snarere sådan, at vi præsenterede for 
de andre på et onsdagsmorgenmøde - altså for hele huset – at vi gør det og ikke sådan, at vi spurgte 
om lov inden og blev inspireret, men der vidste vi også, at der ikke var så mange erfaringer. IDer 
var slet ikke noget, der sprang i øjnene.  
 
SB (06:44): Hvem var, mere praktisk set, involveret i implementeringsprocessen? 
 
KIM (06:58): Mig og min kollega Iram, som også sidder i projektsektionen, og en praktikant. Og så 
under supervision i en eller anden grad af vores sektionschef, men ellers var det egentlig os tre, der 
arbejdede med det. Især mig, der var fuld tid på, og hende den anden konsulent var mere på som 
konsulent og bidrog på den måde. Og så havde vi også havde vi praktikanten, som også gjorde 
mange af de mere praktiske ting med at oploade ting og undersøge ting og sådan noget, men under 
nogle rammer, som vi havde lavet for projektet selvfølgelig. Så vi var et meget lille hold.  
SB (07:34): Dukkede der nogen problemer op? 
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KIM (07:37): Hov, jeg glemmer noget vigtigt. Der var selvfølgelig en masse frivillige involveret. 
Der var rigtig mange frivillige involveret, og uden dem havde det jo aldrig gået. Men der var jo alle 
mulige frivillige som lavede events, og lavede billeder og lavede… frivillige fotografer og frivillige 
videofolk, frivillige frisører, frivillige alt muligt, der lavede VildtHår!-ting. Men det var mere, at vi 
var konsulenter for de frivillige og styrede, så godt vi kunne, processen. 
 
SB (08:07): Dukkede der nogen problemer op under implementeringsprocessen eller under 
udviklingen af den her Facebook-profil? 
 
KIM (08:15): Jeg synes faktisk, at det viste sig at være sværere, end jeg havde håbet på at skabe en 
dialog. Eksempelvis så oprettede vi en wall, hvor vi havde sådan en VildtHår!-applikation – eller 
den var på Facebook i forvejen, vi downloadede den og så videre – hvor man kunne tage et billede 
af sig selv og klippe noget vildt hår på. Og så opfordrede vi i det hele taget folk til at bidrage. Vi 
have lavet nogle events med vildt hår, hvor der lå en masse billeder, og så lavede vi det til en 
konkurrence, hvor du kunne komme og vise dit vilde hår og være VildtHår!-indsamler med os både 
forud for selve indsamlingen men også efter. Og hvis man ikke lige havde lyst til at gå ud og lave 
vildt hår på sig selv eller havde en god paryk, så kunne man gå ind og gøre det i det der lille fikse 
program. Men et var der stort set ingen, der gjorde. Og det undrede os meget – altså det var måske 
seks, otte billeder i alt, der kom ind på den måde, og resten var faktisk noget vi selv feedede herinde 
fra. 
 
Og jeg synes det var meget, meget svært at få gang i diskussionsfora og alt det der. Det var åbenbart 
relativt nemt, at få folk til at sige, at de gerne ville være venner med os – de ville gerne ind og vise 
et eller andet form for socialt ansvar, men det var meget, meget svært at få det til at blive til mere, 
synes jeg. 
 
SB (09:27): Ok, så det var mere sådan for show egentlig? 
 
KIM (09.30): Ja, måske. Eller også, det er jo nemt nok bare at klikke ja og så glemme det igen. Men 
jeg synes, vi skulle kæmpe mere, end vi havde regnet med, for at få noget dialog i gang.  
 
SB (09:46): Den opgave, som den hér Facebook-profil skulle løse, blev den omformuleret eller 
udviklet undervejs? 
 
KIM (09:54): Ja, altså det viste sig, at kampagnelederne faktisk stort set ingen af dem inviterede 
deres indsamlere til at mødes på nettet. Og det var sådan lidt spændende. De så det ikke som en 
mulighed. De så det som, i hvert fald nogle af dem gav udtryk for, at de så det som nærmest en 
ekstra arbejdsopgave. Mange af dem er jo også lidt ældre og ved ikke engang, hvad Facebook er og 
har ikke selv en profil. Den bed ikke rigtigt an på vores kampagneledere, som det egentlig i 
udgangspunktet også var ment som et tilbud til. 
 
Til gengæld begyndte gruppen at vokse af sig selv og fik de der 750 medlemmer eller sådan noget 
på de der 1½-2 måneder og tiltrække en masse andre folk, som angiver at de ellers ikke ville have 
samlet ind for os og ellers ikke havde så meget kendskab til os, og det er jo meget interessant. Det 
er jo så en anden gruppe ,end det vi havde regnet med.  
 
SB (10:45): Har Facebook-profilen så løst den opgave, den var tænkt til? 
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KIM (10:51): Bare vi kunne finde nogle gode måder at måle det på. Det er jo virkelig, virkelig 
svært at sige - især fordi det er lidt løst i kødet. Hvad vil det sige at skabe loyalitet? Det er jo svært 
at sige, om det også var derfor.  Og måske var vores forforståelser bare ikke helt korrekte, for vi har 
faktisk fået lavet en meget stor undersøgelse blandt de her 4-5000 phone-erhvervede indsamlere – 
jeg tror, det var 1700 af dem, der faktisk svarede – hvor det viste sig, at over 90 % af dem møder 
op, hvilket jo er meget pænt, for der er jo folk, der bliver syge, og der er jo nogle ting der sker. Så 
enten er det et problem, som slet ikke har rigtigt eksisteret, som bare er noget, vi har troet, noget 
man har sagt – en eller anden forforståelse – eller også så har det hjulpet. Men det kan vi jo så ikke 
vide, men det kan jo ikke have hjulpet for dem alle sammen – så mange medlemmer var der slet 
ikke. Så sådan kunne vi ikke måle det. 
 
Så kunne vi måle det på, hvor mange har så angivet – vi lavede et lille klik, man kunne lave, når 
man meldte sig som indsamler, hvor man kunne angive, blandt andet at man havde meldt sig på 
grund af Facebook. Man kan også melde sig på grund af tv-spot og andre ting og sager. Og der var 
det vist 22, der sagde, at det var derfor de havde meldt sig. Om det er meget eller lidt, det kan jeg 
igen ikke sige. Vi havde en kampagne året før på en masse tankstationer hvor der var filmspots og 
ting og sager. Og der var der fem eller sådan noget, der meldte sig, så det er jo en mangedobling, 
men er det godt eller skidt og i forhold til hvad? 
 
Så har vi haft en tredje måde, vi ville måle det på, kan man sige, og det er: Hvad bliver det til? Den 
ene måde er at sige, hvor mange indsamlere bliver der, men også hvad kommer der mere ud af det.  
Der er i hvert fald minimum blevet fundraiset 30.000 – er det så meget eller lidt? Der er rekrutteret 
events-grupper fra Facebook-profilen til eksempelvis at tage parykker på og gå ud til parken og 
samle ind. Som ekstra indsamling, som ikke er den klassiske med at ringe på på alle dørene på en 
rute. Men er sådan nogle ruter i gader og stræder og lidt mere sjov-og-ballade-agtigt og lidt mere 
ungt udtryk. Og det er der jo faktisk kommet en hel del penge ud af, men i forhold til hvad? I 
forhold til hvor stor arbejdsindsats, eller i forhold til hvad vi kunne have fået ved at gøre noget 
andet. Det er svært at vurdere. 
 
Og en fjerde ting vil jeg sige, for det er svært at svare på, det er at vi jo i hvert fald har været med til 
at støtte og bakke op om, om ikke skabe, en proces hvor Kræftens Bekæmpelse er meget synlig på 
Facebook. Jeg synes ikke, det er uvæsentlig at være med til at markedsføre intern i huset. Det 
betyder jo meget at inspirere hinanden, men også at vi kan se utroligt mange frivillige grupper…ser 
nogle muligheder i det – der er Stafet for livet grupper, der er alle mulige andre grupper – som 
opstår derinde og blandt andet en af de grupper, der er blevet startet sidste forår af en frivillig har nu 
over 140.000 medlemmer. Og jeg har fået lov til at blive administrator på den, og vi kan bruge den 
til at poste informationer af forskellig slags. Det er jo billigt i den forstand, at det er billigt at 
komme ud til folk, men det kræver til gengæld en del i forhold til at etablere relationen. Så 
spørgsmålet er ja eller nej – det ved jeg ikke. Det, synes jeg, er svært at konkludere på.  
 
SB (14:06): Ja, det er det jo også. Det er svært at måle på, hvad effekten af et specifikt medie er. 
 
KIM (14:15): Nej, og slet ikke når man er så stor en organisation, der har så mange ting i gang på 
en gang. Hvad er så hvad? Men i hvert fald nok til at det har skabt rigtig meget opmærksomhed. Vi 
har fået rigtig meget feedback fra vores egen afdeling og fra de højere chefer og fra de andre 
afdelinger. Og Facebook er helt naturligt en del af diskussionen af, hvordan skal kampagnen i år 
køre. Så på den måde, meget lokalt set, så har det været en succes.  
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SB (14:54): Har I oplevet effekter, som I ikke havde forudset? Eller respons, som I ikke havde 
forudset? 
 
KIM (15:02): Ja, altså vi havde slet ikke forestillet os, at – uden vores ledelse – at sådan en gruppe 
kunne opstå, sådan i kølvandet på det her og blive til 140.000 medlemmer uden at røre en finger i 
løbet af sådan et år der. Det var da meget overraskende for os alle sammen. Jeg tror, at effekterne af 
det, ser vi først, når vi bygger videre på det over år. Igen, vi har sået et frø, ja og det bliver mere og 
mere anvendeligt. Og flere og flere får en profil. 
 
Jeg tror, at i år, når vi skriver ud til kampagnelederne – hvis vi vælger at gøre det igen i år – at vi 
har det her tilbud, så vil det blive taget imod på en helt anden måde. Det er altid svært at præsentere 
radikalt helt nye ideer, især hvis det bliver opfattet som endnu en arbejdsbyrde eller som en eller 
anden vanvittig københavner-idé. Vi skal lige have alle med og få dem til at forstå, at det faktisk er 
en meget god ide. 
 
Jo, så har vi fået en af de ekstremt positive effekter af det, er faktisk, at de folk, der så meldte sig til 
events’ene, det var ikke så mange, jeg tror, vi have omkring 30 stykker eller sådan noget, og i 
forhold til, at vi havde 750 medlemmer er det ikke særlig mange egentlig, procentmæssigt set, men 
de har til gengæld vist sig at være nogle meget, meget engageret ildsjæle, som vi nåede, og de har 
bidraget til andre kampagner. De har for eksempel flere af dem været med i styregrupperne på de 
store Stafet-for-livet-arrangementer, som vi afholdt her i efteråret. På den måde kan man sige, at vi 
trods alt… det kan godt være, det ikke var så mange, det kommer an på igen, hvordan du målet det 
– 30 er det mange? – Men dem der var, var i hvert fald nogen, der har fået en god oplevelse ud af 
det, haft lyst til at være mere med noget mere, og vi har fået nogle ildsjæle, som har været guld 
værd i andre projekter også, og som på en eller anden måde er kommet ind i vores frivillige base.  
 
Og som også har tilkendegivet, at de også vil være med i igen år og ja, som kan være en drivkraft, 
og som kan være noget erfaringsopsamling og som kan hjælpe, når der sker noget.  Så det var 
faktisk utrolig dejligt. Det håbede vi, men vi vidste ikke, om det kunne ske. 
 
SB (17:26): Reaktionerne fra medarbejderne – det har så overvejede være positivt? 
 
KIM (17:35): Ja. Der har været meget stor interesse for det, og jeg har også haft folk, der har ringet 
til mig, og sagde, at de har det her og det her projekt, om jeg kunne se en måde, det kunne bruges på 
eller ”kunne man ikke”? Og ”hvordan opretter man egentlig sådan en profil?” Og ”hvad var det 
egentlig lige?” Og sådan noget fra de nærmere medarbejdere. Og sådan lidt bredere set i 
institutionen her eller organisationen så er der da ingen tvivl om, at da det begyndte at rygtes rundt 
omkring, at flere af de Facebook-grupper nåede op over de 1.000 og op over de 10.000 og så videre, 
så var der nogle af de skeptikere, der pludselig viste en større interesse for det, og der var nogle 
afdelinger, som ikke havde været sådan særlig åbne overfor det i første omgang som blev mere og 
mere interesserede undervejs. Men det var jo så også et spørgsmål om at få kommunikeret, hvordan 
det faktisk gik derinde. Få vist nogle konkrete resultater, så bliver det jo noget nemmere at forstå, 
hvad man kan bruge det til.  
 
SB (18:27): Ja, det er noget nemmere, når der er nogen, der laver testen for en. 
 
KIM (18:34): Det er det, og så har vi en progressiv forebyggelsesafdeling, der også baner vejen for 
os andre, og det er en stor hjælp.  
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SB (18:40): Har I fået nogen direkte respons fra dem, der er venner med jer? 
 
KIM (18:49): Ja, altså især har vi jo fået rigtig meget respons i den forstand, at vi har sendt de her 
spørgeskemaer ud, og de er jo systematiske, og mange af dem har brugt tid på at besvare alle mulige 
spørgsmål. Så vi ved faktisk ret meget om dem, og vi ved ret meget om, hvad, de syntes, var godt, 
hvad, de syntes, var mindre godt og så videre. Og vi har også haft nogle åbne spørgsmål med: 
”Hvad skulle der til, for at du kunne føle dig mere tilknyttet?” Eller ”hvis du nu ikke var ude og 
samle ind, hvad kunne du forestille dig, der skulle til, for at du en anden gang ville blive motiveret 
til at samle ind?” Og sådan nogle ting. Så det har vi faktisk et meget godt billede af, synes jeg. 
Og så har vi selvfølgelig den respons fra den her kernegruppe af eventmagere og frivillige, som er 
kommet ud af det, som jo bare er blevet enormt glade for at arbejde med os og for os. Og som 
stadig er en del af os, og som snart får en opringning igen, for nu er det ved at være landsindsamling 
og kampagne-tid igen. Så der har været masser af god respons. 
 
SB (19:45): Har jeres tilstedeværelse på Facebook så betydet, at der er andre medier, som er 
gledet ud af jeres kommunikationsindsats? 
 
KIM (19:54): Nej. Slet ikke. Et supplement og måske oveni købet et supplement, der kræver mere. 
Jeg synes i det hele taget – nu er det jo ikke alene Facebook, vi har jo også vores egne hjemmesider 
og andre platformer og filmene, der bliver vist på YouTube osv. osv. – men der er ingen tvivl om, at 
det har sat øget fokus på – altså vores konkrete kampagne – at det er vigtigt at have opdateret og 
godt materiale, som gælder både levende billeder især, men også stillbilleder og også at have gode 
historier og god storytelling og få gang i de her debatter og skabe et liv omkring det, et socialt 
univers omkring det. 
 
Så jeg vil faktisk sige, tværtimod, så har det at involvere Facebook – og i det hele tage t de 
netbaserede medier – stillet krav til, at vi skulle blive endnu mere visuelle og gøre mere brug af 
fotografer og folk. Og måske også audiotive, men det er måske også en lidt længere bane. Men vi 
har også fået øjnene op for, at det er – især et projekt som Stafet-for-livet – er svært at formidle det 
– utroligt svært. Vi øves os ellers meget på at lave elevatortalen: ”Hvis du havde 30 sekunder, 
hvordan vi vil præsentere projektet?” og det kan vi nærmest stadig ikke som medarbejder på 
projektet i over et år. Så der er også sådan et sted, hvor vi siger, jamen der er fint nok, det er 
fantastisk, og så det, man kan gøre, er, når man gerne vil være fighter, hvad er en fighter? Klik, så 
får man lige sådan 3-4 minutter, hvor er fighter fortæller, hvad det er at være fighter, hvordan 
oplevede jeg, og hvordan gør man – ”Aha nå så. Var det bare det det var?” Eller du ved, ikke? Jeg 
tror mere, det er den anden vej rundt, at i stedet for at eliminere nogle medier, har det åbnet for, at 
vi bruger flere og flere medier.  
 
SB (21:42): Det var faktisk mit sidste spørgsmål. Har du fået sagt hvad du ville sige? 
 
KIM (21: 47): Ja, det tror jeg nok. Jeg synes jo, det er super spændende og godt også, at der bliver 
samlet op på de erfaringer og oplevelser, vi har af det, for det er mit indtryk, at der ikke er særlig 
meget akkumuleret, systematisk viden om det. Det gør det enormt sjovt at være med til. Vi kalder 
det selv et eksperiment. Men det gør det også svært at blive klogere på, fordi man kan komme til at 
drage nogle konklusioner som ikke er helt rigtige, fordi det bare er nogle andre omstændigheder 
eller sådan – der er ikke det store billede. 
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SB (22:18): Det er lige præcis det, der er udgangspunktet for, at jeg skriver det. Jeg håber, at 
det kan komme til at fungere som inspiration for firmaer, der måske er i overvejelsesfasen, 
fordi de tænker, at det er dér folk er, men hvad kan jeg egentlig bruge det til? 
 
KIM (22: 38): Vi tænker meget, at det, det kan, er at man spørger sine venner, at man gør sig selv til 
ambassadør eller talsmand eller talskvinde for noget, og så spørger man sine venner, som er noget 
andet end en henvendelse fra ”noget”, fra Kræftens Bekæmpelse, som ikke har et ansigt på den 
måde eller fra et eller andet: ”Vil du ikke støtte en eller anden sag”, eller sådan, som er lidt 
uvedkommende, men at det, at du spørger, det at man kan komme ind i folks postkasser, men at 
man samtidig gør det så styret… at du kan udstyre dem med en event-flyer og nogle flotte billeder 
og noget tekst og et link, og det kan ligesom blive til en myriade af ting, og de kan også vælge. 
 
Nu lavede vi for eksempel en serie videoproduktioner med Frederik fra X-Factor, som så ud som 
om, han havde fået barberet alt håret af og sådan noget. Altså sådan en skæg lille sag, som der 
kunne ligne en [hak i optagelsen], som kom på forsiden – også af, jeg tror, det var Ekstra Bladet 
online – og fik utrolig mange hits, 14.000, tror jeg, i løbet af ingen tid og fik trafik ind og en masse 
gange og ”nå, det var lige den, der blev ramt”, og hvorfor den lige endte der, og hvem, der lige så 
den. Men det der med, at man lægger mange ting ud, og der er en masse muligheder for pludselig, 
at den interesserede: ”Gud, brystkræft” – derhen, og en anden: ”Livmoderhalskræft”, og en anden: 
”Gud, det der med solen, det er da også rigtigt nok” eller ”ej nu må jeg da også holde op med at 
ryge”. Det er så nemt, det er bare et klik væk fra, at det så bliver relevant, hvis man ligesom lægger 
det ud på en spændende måde. Hvis man nu skulle i tryk gøre det, ville det være sådan et katalog på 
30-40 centimeter med fuldstændig uigennemskuelig struktur. 
 
Her kan man ligesom sige: ”Når du er interesseret i det hér: klik her eller klik herhen.” Der er det 
med så stort et hus som vores… hvilken fordel er det, når vi skal sige noget uh ha så har vi så meget 
på hjertet, at vi nogle gange ikke ender med at sige noget, fordi vi både ikke helt ved, hvem vores 
målgruppe er, fordi det er jo alle – alle bliver jo ramt af kræft, hver tredje bliver ramt af kræft, okay 
det er stor, det er lille, det er høj, det er alt muligt mellem himmel og jord – og vi også beskæftiger 
os så bredt med mange emner. Så hvordan kan vi som organisation på en eller anden måde bruge de 
hér medier. Det tror jeg virkelig, at hele den her linkstruktur har en meget, meget stor styrke, og at 
det hér med at det bliver ansigt-til-ansigt-kommunikation – godt nok webbaseret, men stadig – at 
man kender hinanden. At det ikke er en fremmed, der kommer ind ad din postkasse. Det ville jeg 
bare sige. Det lyder super spændende. 


