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Når tasterne taler - konflikthåndtering på 
sociale medier 

Har I brugere på de sociale medier som er vrede eller frustrerede? 
Og mangler I redskaber til at håndtere situationen?


Med bogen "Når tasterne taler", får du en forståelse af konflikterne 
på de sociale medier, hvorfor de opstår og hvordan du kan 
håndtere dem.

Du får også et godt indblik i hvad dine brugere i virkeligheden 
efterspørger, og hvad der virker når bølgerne går højt i 
kommentarsporet.  

Bogen giver dig praktiske og implementerbare redskaber, der har 
afsæt i solid viden fra det konfliktteoretiske felt, samt det digitale 
univers.

Desuden får du et indblik i DSBs arbejde med metoderne og den 
gevinst de har haft ved at arbejde med dem.  



KATRINE EMME THIELKE
Katrine Thielke rådgiver om kommunikation og markedsføring i den 
digitale verden. Hun er uddannet på Informationsvidenskab, Aarhus 
Universitet, og har arbejdet i det private, på bureau og i det offentlige 
med at skabe sammenhæng mellem forretning og kommunikation.

Katrine er ekstern lektor på Københavns Universitet, og underviser 
på DMJX (diplom) i “Sociale medier i strategi og kommunikation”.

I Katrines egen virksomhed laver hun kommunikationsstrategier (inkl 
sociale medier), indholdsstrategi, digital strategi og laver en række 
projekter der handler om at få lavet alt det arbejde, der nu en gang 
står i strategien.

Læs mere om Katrine på emme.dk, hvor hun har blogget siden 2002.

Katrine har desuden lavet slikleksikon.org, kcast.dk og en række con 
amore projekter, der udforsker det sociale internet.

http://emme.dk
http://slikleksikon.org
http://kcast.dk


NANA GAARDBOE DALL
Nana Dall er professionel konfliktmægler, psykolog og Kaospilot. Hun har års 
erfaring med håndtering af konflikter. Hun arbejder som konfliktmægler, 
rådgiver og underviser, og med håndtering klager i det private og det 
offentlige.

Nana er medforfatter til bogen Styrket Borgerkontakt. Bogen rummer 
konkrete anvisninger på den praktiske anvendelse af metoden ligesom der 
gives råd – baseret på omfattende dokumentation – om introduktion og 
fastholdelse af det, der af nogen vil opfattes som et egentlig kulturskift i 
relationen mellem borgere og den offentlige forvaltning.

Udover arbejdet med sociale medier, laver Nana for tiden en del interne 
kurser i konflikthåndtering, samt faktisk mægling mellem uenige parter.

Læs mere om Nanas holdninger til konflikter på www.nanadall.dk

Læs mere om Styrket Borgerkontakt på styrketborgerkontakt.dk

http://www.nanadall.dk
http://styrketborgerkontakt.dk


HVOR KOMMER KRISERNE FRA?



UTILFREDSHED 
KRITIK  

KONFLIKT
KRISE/SHITSTORM



SHITSTORM: 
HISTORIEN VANDRER & 

GÅR ONDT PÅ 
OMDØMMET





I ER SELV SKYLD I 
DET MESTE, OG 

DET KOMMER 
INDEFRA



FOLK DELTAGER I SHITSTORMS 
FOR AT VÆRE FLINKE!

Der er forskningsmæssigt belæg for at sige at:



HVAD ER RETFÆRDIGT?



RETFÆRDIGHEDSFØLELSEN

Fordelingsmæssig  
fairness-oplevelse

Processuel  
fairness-oplevelse

Handler om indholdet i sagen:

• Fik jeg ret?
• Fik jeg lov?
• Hvor mange penge fik jeg?
• Er der sket en fejl?
• Fik jeg det samme eller mere end 

andre?

Måden sagen forløber på:

• Følte jeg mig hørt?
• Kunne jeg komme til orde?
• Blev jeg behandlet med respekt og 

værdighed?
• Fik jeg indflydelse på processen?



EN OPLEVELSE AF EN IKKE-FAIR 
PROCES KAN ØDELÆGGE 
OPLEVELSEN AF ET GODT 
RESULTAT.  



EN OPLEVET FAIR PROCES KAN 
SKABE ACCEPT OMKRING ET IKKE 
SÅ ØNSKET RESULTAT.



TRYK OG TRÆK



TRYK 
Lytte og spørge 
Man lytter aktivt: altså både hører det, der bliver sagt og ser det, 
der ligger bagved. Man stiller åbne spørgsmål, tjekker 
forståelsen og afspejler bagvedliggende følelser og behov. 
    
Åbne sig  
Man giver noget af sig selv i samtalen, f.eks. ved at erkende fejl 
og ved at vise usikkerhed. 
   
Skabe visioner  
Man beskriver muligheder og perspektiver, og formulerer fælles 
ønsker og forhåbninger

Opsummering
Viser man lytter og er tilstede, tvinger én til at høre efter, viser 
den anden respekt og at man tager denne alvorligt og 
forebygger misforståelser    
 

Foreslå 
Man kommer med forslag, ideer og anbefalinger.
    
Argumentere
Man begrunder sine synspunkter og fremlægger fakta og
formodninger, der bestyrker synspunktet. Det sker ofte
ved at fremlægge flere argumenter.

Forklare   
Man giver forklaringer på handlinger, procedurer osv.
   
Vurdere 
Man foretager en bedømmelse af den anden person eller
de argumenter, forslag eller holdninger, som indgår i
samtalen.
 
Presse 
Man tilbyder belønninger, presser eller ligefrem truer.

REF: Styrket Borgerkontakt

TRÆK





HVAD ER DET VÆRD?





KONFLIKTER ESKALERER EFTER 
ET MØNSTER



I EN KONFLIKTTRÅD ER DER MAX 
20% DER HOLDER SIG TIL SAGEN

UTILFREDSHED OVER SAG

UTILFREDSHEDEN BLIVER MERE GENEREL 
- ORD SOM: ALTID, ALLE, HELE, ALDRIG 
- Flere eksempler inddrages 
= KONFLIKTEN VOKSER I STØRRELSE

FLERE BLANDER SIG – ”SHITSTORMNIVEAU” 
- ALLIANCER DANNES 
= ANTAL AF UTILFREDSE KUNDER EKSPLODERER

UTILFREDSHEDEN BLIVER MERE PERSONLIG 
- TAGER TING SOM ET PERSONLIGT ANGREB 
- ”I er inkompetente” 
- ”I går efter os” 
= KONFLIKTEN BEVÆGER SIG VÆK FRA SAGEN

FJENDEBILLEDE DANNES 
- PRINCIPSAG 
= MONSTERFICERINGSNIVEAU

ÅBEN KAMP 
= VOLD

Dette niveau er stort set alle 
organisationer enige om er 

uacceptabelt

Dette niveau accepterer mange 
online, selvom de ikke ville 

acceptere det offline



HVAD SKAL MAN GØRE FOR 
MEDARBEJDERNE?



DIGITAL CHIKANE

• Afsporing

• Smædekampagner, fake news og splid

• Rapportering og “de-platforming”

• Cybermobs

• Hatespeech og trusler om vold

• Doxxing, hacking og identitetstyveri

Fra Maia Kahlke Lorentzen, Cybernauterne



BAG ENHVER TROLDE-HANDLING LIGGER DER EN 
LEGITIM FØLELSE AFMAGT, ANGST ELLER SORG.



MODTAKTIKKER

•Støt op om den der angribes  

•Saglig Diskussion  

•Gen-Trolling  

•Blokering  

•Rapportering  

• ‘Outing’  

• Politianmeldelse  

Fra Maia Kahlke Lorentzen, Cybernauterne



Afsporing

Splid / fake news

De-platforming

Cybermobs

Hatespeech, trusler om 
vold, doxxing, hacking 

og identitetstyveri Er afsender 
et barn?

Politianmeldelse. 
Og skriv i tråden/
opslag, at det er 

anmeldt. Skjul/slet.Nej

Ja
Kontakt 
forældre

Er det 
bevidst/

organiseret?
Ja

Nej

Brug træk-metoder. Spørg ind, 
bed om detaljer, uddybninger.

Vis, at I ved hvad de har gang i. Håndhæv 
retningslinier meget hårdt. Overvej at 

oute, rapportere, indkalde hjælp



I SKAL HAVE ET BEREDSKAB FOR 
DIGITAL CHIKANE

Det handler om at få indholdet fjernet 
hurtigst muligt af hensyn til den, der 
bliver hængt ud.

Men også af hensyn til, at man ved at 
lade det stå, understøtter at den 
adfærd er legitim.

Gå ALDRIG ind i en diskussion, hvor 
præmisserne for debat er overskredet.

Sæt himmel og jord i bevægelse. 
Overreagér. Det er alvor.

• Hvem beder afsenderen tage 
indholdet ned?

• Hvem (hvor mange) kan anmelde 
indholdet til platformen?

• Hvem politianmelder?

• Hvem tager kontakt til f.eks. 
forældre hvis det er et barn?

• Få nedskrevne retningslinier som 
I kan oplyse borgerne om





E@EMME.DK

WWW.EMME.DK

TWITTER: @EMME

BOGEN KAN KØBES PÅ SAXO.COM OG FORLAGET AJOUR 


