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Förord

Denna uppsats är det sista i vår kandidatexamen från medie- och kommunikationsprogrammet 

vid Växjö universitet.

Detta förord tillägnas alla de som under det senaste året hjälpt oss med både stora och små 

saker och framförallt kommit med idéer och andra perspektiv än våra egna. 

Vi vill även passa på att tacka vår handledare Joacim Martinsson. Han har under arbetets gång 

hjälpt oss att begränsa oss, att se våra idéer och resultat i ett annat ljus och att styra upp när 

det svävat ut åt olika håll. 

Vi vill även tacka alla de intervjupersoner vi fått möjlighet att träffa under vårt besök i 

Stockholm. De tog sig alla mycket tid för oss, visade ett stort intresse både före, under och 

efter intervjuerna och dessa möten har visat sig bli stora inspirationskällor till våra framtida 

karriärer.  

Växjö, augusti 2008
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Abstract 

Namnet web 2.0 refererar till ett relativt nytt sätt att kommunicera och dela information på 

Internet. Utvecklingen av web 2.0 har lett till en uppkomst av sociala nätverk på Internet, så 

som de populära nätverken Facebook och myspace. Med över 130 miljoner användare är 

facebook utan tvekan det största och mest kända sociala nätverk som finns idag. Vi tror, och 

vet, att det finns kommersiella intressen inom denna nya genre, PR industrin är ett exempel. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan företag och deras kunder ur ett 

sociala medier perspektiv. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, då vi har intervjuat ett 

antal representanter från PR-branschen, samt andra experter i ämnet. Det teoretiska perspektiv 

som använts är bland annat Jörgen Habermas tankar om den offentliga sfären och demokrati. 

Resultatet av studien visar att användandet av sociala medier bidrar till en ny typ av 

kommunikation mellan företag och dess kunder där kunden tilldelas mer makt och inflytande. 

En vanlig företeelse idag är att missnöjda kunder eller konsumenter möts på de sociala 

nätverken och bildar grupper för att få sina röster hörda. Företag tvingas då att bemöta 

kritiken offentligt. Ett exempel är bredbandsbolaget ”Glocalnet”, där en grupp besvikna 

kunder diskuterade sitt missnöje angående uppkopplingen. Glocalnet bad därefter om ursäkt, 

skickade presentkort och etablerade en fast kundtjänst på Facebook. Vi menar att företag och 

organisationer helt enkelt måste anpassa sig efter användares kommunikationssätt, på både

gott och ont. Vi tror att de sociala medierna generellt sett har en potential att verka som ett 

forum för samhällsdebatt, i samma anda som Habermas förespråkar.

Nyckelord: Web 2.0, Sociala medier, PR, Facebook
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Under följande del kommer vi att presentera idén och syftet bakom uppsatsen. Vi kommer även 

att presentera vår huvudsakliga problemformulering.

1.1 Intro

Facebook är idag ett oundvikligt fenomen. När 87:åriga Klara som aldrig varit i närheten av 

en dator känner till begreppet Facebook blir en närmre motivering till dess betydelse i 

sammanhanget nästan överambitiöst. Den här c-uppsatsen har inte som syfte att 

populärvetenskapligt förklara modeflugan facebook. Studien går djupare än så. Facebook får i 

det här fallet endast stå som representant för ett modernt sätt att kommunicera. 

Internet har utvecklats till en plattform där vem som helst, när som helst, har möjligheten att 

sprida information. Web 2.0 är en term som myntades i oktober 2004, då man menar att 

Internetanvändandet antagit nya proportioner i form av bland annat bloggar och sociala 

nätverk. Skillnaden i förhållande till den ”traditionella” webben är att Internetanvändare står i 

fokus. Det ska inte längre behövas krångliga datorprogram eller koder för att få nå ut med ett 

budskap, vilket innebär att kommunikationsflödet på Internet har underlättats för gemene man

Det går, med hjälp av så kallade ”communities”, numera att leva hela sitt sociala liv på 

Internet. Facebook är det sociala nätverk som växer fortare än något annat community på 

Internet. I dagsläget loggar över 132 miljoner människor världen över in på Facebook varje 

vecka, och denna siffra bara ökar. Självfallet står inte kommersiella krafter vid sidan om och 

tittar på denna sociala utveckling. PR-branschen är en av de sektorer som har ett ekonomiskt 

intresse för denna nya marknad. Vi menar att PR-industrin är speciellt intressant att analysera 

i förhållande till de nya medierna, då denna sektor är specialister på kommunikation och bör 

därför vara bäst insatta på området.

Att diskutera kring PR och makt är möjligen inget nytt. Det som vi anser vara ett tomt 

utrymme i forskningen är studier om sociala medier i förhållande till PR och makt. För att 

lyfta analysen till en högre nivå och för att överhuvudtaget göra diskussionen möjlig att 

generalisera kring kommer det centrala exemplet i uppsatsen att vara Facebook, ett nätverk 

med stor kommersiell potential. 
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1.2 Syfte

Uppsatsens ursprungliga tanke är att den ska syfta till att undersöka hur sociala medier kan 

tänkas påverka förhållandet mellan ett företag som via PR-insatser kommunicerar med sina 

kunder. (De parter vi har valt att analysera benämns ibland som företag – konsument, detta 

endast för att separera parterna och inte nödvändigtvis för att analysera begreppen i sig.) Detta 

har vi sedan valt att byta ner till en mer för formatet och omfångets mer passande syfte. Det 

syftet är att vi vill se hur man inom PR-branschen tänker och tycker om de sociala medierna 

och vad det kan innebära för förhållandet till användare och konsumenter. Detta kommer att 

undersökas genom kvalitativa intervjuer för att sedan med olika teoretiska perspektiv 

sammanfatta våra resultat i en diskussion kring om och i så fall hur förhållandet i ett 

maktperspektiv har förändrats eller kan komma att förändras mellan konsument och företag. 

För att lättare kunna undersöka förhållandet har vi använt oss av ett exempel som sedan ska 

fungera som en representant för det vi valt att kalla sociala medier. Facebook är detta exempel 

som vi vet används av företag som i kommersiella syften och är dessutom ett nätverk som blir 

extra intressant då dess användarantal ökat explosionsartat det senaste året. 

1.3 Problemformulering

Hur upplever representanter från PR-branschen att sociala medier kan påverka förhållandet 

mellan företag och användare/konsumenter ur ett makt- och demokrati perspektiv? 

1.4 Frågeställningar

- Om förhållandet har förändrats, på vilket sätt har det förändrats?

- Vilka eventuella problem kan en förändring innebära?

- Hur ser användare/konsumenter på hur sociala medier tillför olika fördelar/nackdelar?

1.5 Disposition

Uppsatsen kommer att inledas med ett metodkapitel som ska förklara och förtydliga vad som 

ingår i det arbete vi utfört och på vilket sätt vi gjort det. Därefter följer ett kapitel med 

teoridiskussioner och förklaringar för att ge både oss själva och läsaren en möjlighet att se 

tankarna och teorierna som ligger bakom och som är aktuella till förståelsen för vår analys. I 

efterföljande kapitel presenteras den insamlade empiri våra undersökningar och intervjuer 
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gett. En analysdel är också inlagd i detta kapitel för att göra resultaten mer användbara och 

begripliga. Det som sedan följer är själva slutpoängen, vår slutdiskussion. Där kommer 

kontentan att presenteras och svaret på problemformuleringen att presenteras. En 

källförteckning och en bilaga med intervjuguiden avslutar uppsatsen. 
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Under nästa del sker en genomgång av vilket tillvägagångssätt som använts och vilka eventuella 

problem och möjligheter detta har inneburit. 

2. Metod

Denna uppsats behandlar ett väldigt nytt område inom medie- och kommunikationsvetenskap

och därför har förarbetet och metoden stundtals fått vara lite improviserad och hopplockad

från olika fält. Då det inte har gjorts någon publicerad forskning inom sociala medier som inte 

är ämnad för marknadsförare så har teorier fått skapas ifrån andra passande, angränsande 

forskning. Vi har valt att se vårt arbete ur ett timglasperspektiv. Detta innebär att den stora 

tanken som driver uppsatsen är generellt dragen för att sedan mynna ner i ett specifikt 

exempel som i sin tur går tillbaka i en generell maktdiskussion.

Denna metod har vi valt för att kunna generalisera ett enskilt exempel. I detta fall är Facebook 

det exemplet och maktförhållandet mellan företag och konsument det förhållande vi vill 

kunna generalisera kring. Vi har valt att koncentrera oss på företag och organisationer med 

ekonomiskt intresse. Vi har alltså uteslutit statliga, kommunala och frivilliga organisationer, 

då vi menar att den kommersiella drivkraften är en intressant faktor i förhållandet företag –

konsument. 

Vi har valt att angripa ämnet med hjälp av en kvalitativ metod. Vi hat ställs inför valet att göra 

undersökningen med en kvantitativ eller en kvalitativ inriktning. Vi ansåg att långa intervjuer 

som sedan blir till grund för en analys var den mest intressanta metoden. I den metod vi valt 

har det också varit viktigare att se attityder, åsikter och tankar som den viktigaste empirin än
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egentligen hur många, vilken ålderskategori eller liknande empirin kan sorteras in i. Vi har 

dessutom inte varit speciellt intresserade av rätt eller fel, sant eller falskt. Om man gör en 

bedömning att det inte i själva analysen finns något sant eller falskt får man istället göra så 

seriösa och träffsäkra framtidsspekulationer och höja faktorer man upptäcker i exempel till 

generaliserande höjder. Vårt exempel är det sociala nätverket Facebook som vi anser är det 

mest representativa valet. Facebook har de senaste 1-2 åren ökat från att vara ett internt 

studentnätverk på Harvard University till att bli en Internetsida med miljontals användare 

varje dag. Vi visste dessutom på förhand att företag har börjat få upp ögonen för Facebook 

och hur man kan använda det i marknadsföringssyfte. Det intressanta för oss är dock den 

kontakten som skedde mellan både privatpersoner och representanter för företag med en 

väldigt oklar gräns mellan vilken roll de olika personerna antar. 

Givetvis är det största problemet att veta om de resultat man fått går att generaliseras på fler 

än just det specifika exemplet. Anledningen till varför vi anser att det i detta fall går är att vi 

tagit olika aspekter av samma exempel och försökt se det på olika nivåer men också från både 

företags-vinkel och användar-vinkel. De debatter vi använt oss av både som inspiration och 

som faktiska källor i arbetet indikerar också på att detta fenomen om sociala medier är inte 

exklusivt för Facebook utan snarare ett uttryck för ett helt nytt sätt att tänka. 

Valet av metoden har för oss kanske inte varit lika självklart som för andra uppsatsförfattare. 

Vi har hela tiden vetat vad vi vill göra och hur vi vill göra det men att hitta en passande metod 

att förlita sig på har visat sig lika svårt som att hitta exakt och träffsäker teori. Precis som med 

de teorier vi arbetar utifrån i denna uppsats så är metod också hopplockad att passa för vårt 

syfte. Det vi kan utgå från är att metoden ska grunda sig i att plocka från gamla teorier, 

omvärdera utefter ny uppdaterad empiri och sedan bygga vidare på de ursprungliga teorierna.  

Det metodområde vi då är inne på är ”grounded theory”. I grounded theory handlar det om att 

teoriutveckla, att genom empirin förklara det huvudsakliga problemet och hur det kan tänkas

lösas. Grounded theory inriktar sig ofta på ett induktivt förhållningssätt, att hitta slutsatser 

utefter empirin. Här kan vi finna beröringspunkter med den metod vi önskar samtidigt som att 

allt inte fungerar. Grounded theory har ofta en annorlunda förklarande karaktär än den vi tänkt 

oss men då vi känner att den är mest passande av de metoder vi funnit inom det kvalitativa 
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metodområdet vill vi ändå visa att uppsatsen tillvägagångssätt många gånger hämtats ur denna 

metod.1

Det mer praktiska tillvägagångssättet är givetvis också intressant att ta upp. Vi har valt att

intervjua ett antal personer och även göra en fokusgruppsstudie. Exakt vilka personer och hur 

det valet gick till finner ni under rubriken ”urval”. Då vi valt ut de personer vi finner mest 

intressanta för vår studie valde vi mellan att göra telefonintervjuer eller att bestämma möte för 

en mer diskussionsliknande intervju. Givetvis hade det första alternativet varit mindre 

tidskrävande men då vi tror att möta intervjupersonen ger mer användbart material så tog vi 

beslutet att boka in ett antal möten under en vecka i Stockholm. En av intervjuerna var vi 

tvungna att genomföra per telefon då det av geografiska skäl skulle bli omöjligt med ett möte. 

Vi har använt oss av en del nyhets- och debattartiklar från ”traditionella” massmedier som till 

exempel Aftonbladet och Dagens nyheter. Detta för att fånga upp den diskussion som bedrivs

i ett medium som så många svenskar som möjligt nås av. Det vi också upptäckte under arbetet 

med forskningsöversikten var just avsaknaden av seriösa forskares kommentarer om sociala 

medier och dess betydelse. Den enda forskningsgruppen som berört sociala medier är mer 

hemmahörande inom den ekonomiska och marknadsföringstraditionen. Detta är idag ett 

problem men man kan förutspå att om utvecklingen inom sociala medier fortsätter i samma 

riktning som idag kommer det inom ett par år bedrivas betydligt mer forskning inom området. 

Den forskning som bedrivs idag på marknadsförningsområdet är ett spår vi inte valt att 

använda oss av då den ofta tenderar att bli en ”how-to-do” forskning med ett tydligt 

företagsperspektiv. Vi har även uppmärksammat att det skrivits en del uppsatser med ämnen 

som suddar vi sociala medier men med en stark ekonomisk företagsinriktning, vill förtydliga 

att denna uppsats inte har för avsikt att gå i samma riktning som dessa.

Den teori och de forskare vi dock har använt oss av har ofta sina rötter i den medie- och 

sociologiska traditionen med Habermas och Thompson som huvudforskare. Dessa kan tyckas 

veta lite som sociala medier men efter närmare undersökning har dessa vetenskapsmän en hel 

del att säga om förhållandet och maktstrukturen mellan företag och konsument. För att 

aktualisera diskussionen har vi valt att använda oss av en mer modern typ av forskning som 

behandlar Internet och dess olika perspektiv och möjligheter. För att förklara vår 

                                               
1 Quinn Patton (2002) s. 124-129 och Goulding (2002) s. 156-165
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utgångspunkt inom det vi kallar PR-branschen har vi även valt att lägga till denna del på 

teoriavsnittet. Då det är lite otydligt vilken litteratur och forskning som borde appliceras på 

detta ämne så är det så klart en möjlighet att vi borde ha gjort vårt urval på ett annat sätt. Om 

detta går det naturligtvis att diskutera fram och tillbaka i oändlighet men efter vad vi anser ha 

varit ett noggrant övervägande och testande med olika teorier anser vi att dessa forskare och 

de teorier de har att bidra med, är de för denna uppsats mest lämpliga. 

2. 1 Urval

Att välja ut vilka personer och organisationer som är tillräckligt intressanta och bidragande att 

använda som intervjuobjekt var för oss mer komplicerat än vi från början hade trott. Det var 

från början bestämt att vi skulle välja ut representanter från olika PR-byråer, samt några mer 

oberoende källor. För att välja ut intervjupersoner använde vi oss av byråernas hemsidor för 

att se om de ansåg sig jobba med sociala medier eller hade en helt annan inriktning. Det 

framgick ganska snabbt att de flesta byråerna påstod sig arbeta med denna typ av medier och 

det blev därför svårt att sålla. Vi valde ut och kontaktade ett 10-20 tal byråer och bokade in 

möten i Stockholm med följande byråer: Prime, Sargasso, Pronto, Daytona, JMW 

kommunikation och Agency. Med från företaget utvalda representanter genomförde vi sedan 

kvalitativa intervjuer som varade cirka 1-2 timmar per intervju. Innan varje möte hade vi 

förberett en intervjuguide och delat upp intervjuansvaret. Vi tog beslutet att genomföra så 

många av intervjuerna tillsammans som möjligt. Det finns alltid en risk i att vara mer än en 

person som intervjuar men vi övervägde den risken mot vinsten att båda kunde vara insatta i 

alla intervjuerna när vi sedan skulle sammanställa empirin. Uppdelningar har under 

intervjuerna varit att en person är ansvarig för att ställa frågor och med hjälp av följdfrågor få 

igång en diskussion. Detta medan den andre var ansvarig för att anteckna och se till att 

intervjun sparades i ljudfiler. I de allra flesta av intervjuerna har även den 

anteckningsansvarige hjälpt till med inlägg och frågor för att täcka in allt det vi velat få reda 

på.  Då det inte varit fysiskt möjligt att vara två personer har vi delat upp intervjuerna och 

genomfört dem på egen hand.

Vi valde även att intervjua Fredrik Wass, frilansande journalist som ett sätt att få ett 

perspektiv som inte var lika bundet vid ett företags policy och tankelinje. Anders Mildner på 

sydsvenskan blev också intervjuad i sin roll som frilansande bloggare om sociala medier på 

sydsvenskan. Denna intervju skedde per telefon.



12

En annan person vi fick tillfälle att intervjua är John Norvell som är antropologiprofessor vid 

Scripps College i Kalifornien. Norvell undervisade vid Harvard University vid tiden då 

Facebook grundades. Eftersom Norvell ser sociala medier i ett användarperspektiv har vi inte 

använt honom som en lika stor källa som de andra intervjupersonerna. Vi menar dock att han 

har bidragit till en större objektivitet då han representerar den akademiska världen.  

Fokusgruppen valdes ut bland personer vi från början visste använde Facebook, dock använde 

dem det olika mycket. Gruppen bestod av sex personer, två män och fyra kvinnor. Antalet 

valdes ut efter det rekommenderade antalet i boken ”Fokusgrupper” skriven av Victoria 

Wibeck. Vi gjorde som de tidigare intervjuerna, en person höll i samtalet och den andre såg 

till att det blev antecknat och ljudinspelat. 

Som nämnts ovan kan man ifrågasätta den geografiska spridningen på våra källor, de är till en 

stor del baserade i Stockholm. Detta har olika skäl och ett av dem är att byråtätheten är störst i 

Stockholm, för att därför hinna med flest intervjuer på det mest tidseffektiva sätt valde vi PR-

byråer i Stockholm. Det andra skälet är av spekulativ natur och har egentligen ingen bevisad 

grund. Då sociala medier är något ganska nytt där dess effekter ännu inte bevisats så tror vi att 

man i en storstad med mer konkurrens från andra konsulter är mer benägna att testa nya saker. 

Man kan tänka sig att deras kundkrets också söker lösningar som är mer nytänkande och 

sticker ut, i högre grad än vad man kanske gör på landsorter. 

Vi har alltså använt oss av praktikers kunskap för att försöka teoretisera ett nytt fält. Att 

använda representanter från PR-industrin som främsta källa är förenat med både gott och ont. 

Vi har fått en djup insikt i hur PR-branschen arbetar och förhåller sig till sociala medier, en 

insikt vi inte hade kunnat få från annat håll. Samtidigt går det inte att komma ifrån det faktum 

att intervjupersonerna knappast representerar ett objektivt förhållningssätt då de företräder 

företag med ekonomiska intressen. Vi har därför försökt att inta att kritiskt förhållningssätt 

gentemot dessa. Man kan tänka sig att det finns både en självcensur och ett

självhävdelsebehov hos intervjupersonerna. Detta är också något vi har upplevt då 

diskussionerna stundtals gled in på pajkastning mellan företagen istället för en konstruktiv 

diskussion. Vi vill dock påpeka att i merparten av intervjuerna har de personer vi intervjuat 

fört ett sakligt resonemang. Sedan är det ju förstås alltid ett problem med självcensur, att 

intervjupersonerna ”håller inne” med information. Detta problem har dock inte känts speciellt 

bekymrande i just denna studie då vi tycker oss fått fram ett antal uttalanden, åsikter och 
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tankar som visar på att självcensuren inte vara skadlig för uppsatsen, men som sagt detta är 

bara en uppskattning och en förhoppning. 
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Följande kapitel behandlar de teorier som lett våra resultat till en analytisk nivå. Kapitlet är uppbyggt i 

en viss analysnivå, den inleds med väldigt generella tankar och blir sedan allt mer insnärjd på PR och 

Internet. 

3. Teoretiska utgångspunkter

3.1 Habermas offentlighet

I en uppsats där demokrati och medier behandlas är det svårt att utesluta 

offentlighetsbegreppet. Då vår tes innefattar ett förändrat kommunikationsmönster menar vi 

att Habermas teorier och idéer om demokratins förutsättningar och möjligheter är högst 

relevanta för vår studie.

När den tyske sociologogen Jürgen Habermas sökte efter alternativa samhällsformer (som 

gynnar demokratin mer än dagens) myntade han begreppet ”borgerlig offentlighet” som 

beskriver 1700-talets förutsättningar för demokrati. Han menar att offentligheten inträffar när 

medborgare som utnyttjar sin mötes- och föreningsfrihet, träffas i öppna möten för att 

diskutera aktuella frågor. Idealet för Habermas är att offentligheten kännetecknas av 

förnuftiga diskussioner som ligger till grund för samhällsförändringen.

Habermas beskriver vidare hur medierna har tagit över diskussionen som tidigare bedrivits i 

den publika offentligheten. Han kritiserar massmediernas framväxt och hur det kommersiella 

arbetssättet har reducerat kommunikation till PR, samt hur reklam och nöjen tar fokus från de 

kritiskt analyserande mottagarna. Habermas kritik av samtiden handlar främst om forumet för 

diskussion, alltså hur medborgaren flyttats längre och längre från att vara delaktig i debatten. 

Han menar att massmediesamhället tagit bort kanalen för feedback som är nödvändig i en 

debatt. Den av massmedier skapade världen är offentlighet bara till skenet. Publiken är 

numera en bred massa av offentligt mottagande konsumenter. Den senmoderna offentligheten 

innebär, enligt Habermas, att den borgerliga offentligheten har förfallit. Massmedierna är 

numera manipulerande och verkar fördummande i stället för upplysande, och politiken 

omhändertas av byråkrater och professionella politiker som stänger ute folket för 

samhällsdebatt.2

                                               
2 Bjurström mfl () s. 155-158
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Bjurström m.fl. resonerar kring den modernare offentlighetsdiskussionen som innebär en 

nödvändighet av att särskilja flera olika offentlighetstyper, bland annat politiska och 

kulturella. Författarna menar vidare att inom varje offentlighet finns det olika institutioner, 

som producenter, distributörer, konsumenter, kritiker. De poängterar att konsumtion och 

produktion är två led som i princip är oskiljbara. Det är kommunikationen mellan dessa led, 

vilket sker genom massmedierna, som gör att gränsen är flytande. När människor använder 

medier skapas också mening, upplevelser och symboler, vilket i sin tur leder vidare till nya 

kommunikationsflöden som ofta inte följer den kommunikationsstruktur som traditionell 

produktion/konsumtion innebär. Författarna menar att denna diskussion är frånvarande i 

traditionell medieforskning, där man främst fokuserar på press och television. Nya tekniker 

för kommunikation har bidragit till en ökad interaktion och dialog i medieanvändningen, 

vilket gör att frågan om gränsen mellan å ena sidan produktion eller sändare, å andra sidan 

konsumtion eller mottagare.3     

I dagens medieflöden finns det dels de traditionella massmedierna som pumpar ut producerat 

innehåll till en stor publik, och dels mer individualiserade medier som används för 

kommunikation mellan enskilda personer och organisationer, där vem som helst kan sprida 

sitt budskap. De traditionella massmedierna har inte längre monopol på information och 

kunskap, utan kommunikationen mellan människor kan ske från alla olika håll. Man kan då 

fråga sig, menar författarna, var man egentligen ska dra gränsen mellan verklig värld och 

virtuell värld, fakta och fiktion och nyheter och underhållning.4

3. 2 Thompson

John B. Thompson menar i sin bok ”Medierna och moderniteten” att den medierade 

kommunikationen, den som sker i det vi kallar massmedia, aldrig sker via dialoger. 

Thompson menar att det är missvisande att kalla det masskommunikation då det oftast rör sig 

som en enkelriktad process snarare än en dialog. Han uttrycker det som att människor snarare 

är deltagare i en strukturerad överföringsprocess än partners i ett ömsesidigt 

kommunikationsutbyte. 

                                               
3 Ibid, s. 158-162
4 Ibid. s, 163-164



16

Det som är det mest signifikativa för sociala medier, som skiljer det från massmedia, är att det 

bygger på just en dialog och därför kan man argumentera för att sociala medier tar oss tillbaka 

till de förutsättningar som Habermas bygger ovanstående resonemang på.5

Det som dock är överensstämmande med Thompsons tankar och sociala medier är att han 

menar att den medierade kommunikationen inte behöver ske i samma tid och rum som 

mottagaren befinner sig i. Samma sak gäller för sociala medier, man kan sitta var som helst 

vid sin dator skriva ett meddelande som vid ett helt annat tillfälle kan läsas av en mottagare 

som sitter någon annanstans och skriver tillbaka. Det sker ju fortfarande en dialog.6

Thompsons bok utgår från massmedierna men som ovan finns det ett flertal saker som blir 

användbart även inom resonemanget kring sociala medier. Författaren menar att man alltid 

måste tänka på och ta hänsyn till den omgivande strukturen som påverkar det pågående 

samtalet. I det här fallet kan man applicera tankegången på de strukturer som finns på 

Facebook. Man bör alltså även se till den kontext som människor finns inom i de sociala 

medierna. Enligt Thompson bör man alltså kunna påstå att kommunikationen på Facebook 

påverkas av hur sidan är upplagd. För att förstå dialogen bör man alltså se till vilka färger, 

funktioner och annan layout som finns på Facebook för att enligt Thompson förstå hela 

processen.7

3.3 Maktbegreppet

Att tala om makt blir självklart i denna studie. Dock är det inte helt oproblematiskt att 

använda sig av begreppet utan att ge en förklaring till vilken definition vi tillskriver 

begreppet. Återigen blir Thompson användbar. Han delar in makt i fyra grupper, politisk, 

ekonomisk, tvångs och symbolmakt. Det är den sistnämnda som blir intressant för oss. Med 

symbolmakt syftas det på ”det som uppstår genom produktion, överföring och mottagande av 

meningsfulla symboliska former”. För att utveckla det lite innebär det att det finns vissa 

kulturella institutioner har makten att genom symboliska handlingar skapar reaktioner, 

handlingar och uppfattningar. Thompson menar att dessa kulturella institutioner ofta har sin 

makt genom sin historiska bakgrund. Skolan och kyrkan har en självklar makt över 

människors tolkning av symboler. På senare tid, historiskt sett, bör även medieindustrin 

                                               
5 Thompson (2001), s. 38
6 Ibid s. 34
7 Ibid s. 20
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tillhöra dessa makthavare. Eftersom den bakomliggande tanken i studien handlar om vem som 

har makten i sociala medier, blir det intressant att se hur detta passar in med Thompsons 

resonemang.8  

3.4 PR

PR-fenomenet har sina rötter i början på 1900-talets USA, där industrin än idag är allra störst. 

Efter USA kommer Storbritannien. I Sverige är PR-verksamheten på stadig uppgång, statistik 

visar att branschen har mångdubblat sin omsättning de senaste 20 åren. Organisationer, 

företag och politiska partier använder sig mer och mer av professionella kommunikatörer för 

att nå ut med sitt budskap. Trots detta genomslag så är forskning om PR, både i Sverige och 

internationellt sett, begränsad och då speciellt i ett medie- och kommunikationsperspektiv. 

Jesper Falkheimer skriver i boken ”PR på svenska” om PR-branschens utveckling. Han menar 

att de samhällsförändringar som har skett har relevans för public relations som institution. 

Utvecklingen av medieteknologi är ett exempel som bidrar till att gränserna för tid och rum 

utmanas. Detta ger PR-företagen nya förutsättningar som innebär att företag, politiska partier 

och sociala rörelser kan kommunicera på en transnationell nivå, och nå i princip vem som 

helst. Den andra samhällsförändringen som har stor betydelse för PR som institution är det 

senmoderna ”expertsamhället”. Medborgare är beroende av att kunna lita på tekniska, 

ekonomiska och sociala system. Då vi inte kan lita på vår egen kunskap och 

granskningsförmåga blir vi helt beroende av den kunskap och information som förmedlas från 

olika håll. Tillit är därför ett centralt begrepp i vårt nutida samhälle. PR-branschen tilldelas en 

ökande betydelse då företag och organisationer ska kommunicera tillit och förtroende till 

publiken. En tredje central aspekt som har betydelse för PR som institution är den ökande 

informations- och kunskapsproduktion som ägt rum i och med Internets utbredning. 

Falkheimer menar att forskningsresultat, undersökningar och nya rön leder till att människors 

osäkerhet ökar och etablerade traditioner mister sina tidigare auktoritära drag. Tidigare 

handlade PR-verksamheten främst om att skapa så mycket publicitet som möjligt, nu handlar 

det snarare om en ömsesidig förståelse och ett långsiktigt relationsbyggande.9

                                               
8 Ibid s. 27-29
9 Larsson, L. (2002), s. 27-32
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James Grunig identifierar fyra modeller av public relations, nämligen publicitetsmodellen, 

informationsmodellen, den symmetriska, samt den asymmetriska kommunikationsmodellen.

Vi har valt att koncentrera oss på de två sistnämnda modellerna då publicitets- och 

informationsmodellen båda är enkelriktade och därför inte relevanta för vår studie. Den 

symmetriska modellen handlar om en ömsesidig förståelse mellan organisation och publik. 

Kommunikationen utgörs då av en dialog där maktförhållandet mellan dessa grupper är 

likställd. Den asymmetriska kommunikationsmodellen handlar även den om en 

tvåvägskommunikation. Skillnaden är att maktförhållandet inte är likställt, utan 

organisationen agerar som sändare mot publiken som fungerar som mottagare där möjlighet 

till feedback finns.10

Larsson resonerar kring vad en publik relation egentligen är och menar att begreppet 

”relation” inte alltid används och problematiseras tillräckligt. Han menar att organisationer 

alltför ofta ses som ett objekt istället för ett antal individer. Larsson menar att den allmänt 

övergripande relation som människor har till en organisation handlar om företagets image. 

Studerar man förhållandet mellan en kund och ett företag ur ett relationsperspektiv, menar 

Larsson, att man måste utgå från personliga kontakter.11

I organisationer, liksom i publiken, är det individer som agerar och fattar beslut, som skapar 

gemenskapen, kulturen och som bygger relationer. Uppfattningar om varandra bildas därmed 

beroende på vilken situation, och vilka personer det handlar om. Larsson menar alltså att 

publiken har lika många olika uppfattningar kring en organisation som det finns människor 

och kan därför inte behandlas som en sammansatt massa.  Han menar att det inte spelar någon 

roll om ledningen i en organisation har tagit fram en färdig bild av organisationen som man . 

sedan förmedlar, om inte de anställda är en del av denna bild. Larsson poängterar att det 

förstås finns förhållanden som kan upplevas som en relation till företaget som helhet, speciellt 

när det handlar om en företrädare, till exempel ledningschefen som relationen utgår ifrån. 

Detta är dock ofta inte den enda relationen som en kund har till ett företag. Relationen till 

säljare, rådgivare, receptionister o.s.v. är något som ofta glöms bort i relationsdiskussionen. 

Att studera relationer främst utifrån en individnivå, och därefter efter grupper, menar Larsson 

är befogat i relationsstudier mellan kund och företag.12

                                               
10 Grunnig, J. (1992), s. 287-290
11 Larsson, L. (2002), s.85
12 Ibid, s. 114-115
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När det handlar om PR-verksamhet är det en väsentlig fråga huruvida man väljer att se på 

publiken. Larsson påpekar först och främst att publiken endast existerar när organisationen 

har identifierat den och tillskrivit den existens. Larsson beskriver vidare två olika sätt att se på 

publiken. Publiken kan betraktas som en grupp, vilken reagerar på en situation eller ett 

budskap. Publiken fungerar då som ett objekt, som konsumenter av det budskap 

organisationen kommunicerar. Metoden för att närma sig publiken blir då ett strategiskt 

förhållningssätt. Den andra inriktningen, den dialogiska, ser tvärtemot det föregående 

perspektivet, publiken som aktiva medlemmar som tillskrivs samma värde (jämställd 

samtalspartner) som organisationen själv. Publiken, eller snarare individerna, fungerar i det 

här fallet som självständiga. Larsson menar att den största skillnaden mellan de två synsätten 

är att den dialogiska utgår ifrån den symmetriska kommunikationsmodellen. Det strategiska 

förhållningssättet utesluter inte detta perspektiv, men är enligt Larsson närmre det strategiska 

synsättet, även om man inte vill erkänna det. 

Det dialogiska perspektivet är det som tillskrivits mest betydelse i modern PR-forskning, och 

därmed också blivit idealet för PR-branschen. Detta synsätt, liksom den symmetriska 

kommunikationsmodellen, har dock fått en del kritik från olika håll. Kritiker menar att man 

inte kan jämställa publiken och organisationen utan att ha ett maktperspektiv på relationen.  

Leitch och Neilson (2001) presenterar därför ett nytt synsätt på PR där dem inför Habermas 

offentlighetsbegrepp i diskussionen. Offentlighetens betydelse är något som saknas i 

traditionell PR-forskning menar dem. Det räcker inte bara att undersöka publiker i ett 

mikroperspektiv, utan ett makroperspektiv där man studerar PR i ett större sammanhang krävs 

för att få förstå. Medborgare fungerar i olika typer av publiker inom den offentliga sfären, 

vilket gör att de måste studeras utefter den kontext det handlar om. För att förstå olika 

gruppers åsikter måste därför hänsyn till både det mikro- och makroperspektiv de existerar i 

tas. En annan kritik angående maktförhållandet i det dialogiska synsättet är frågan om det 

verkligen går att prata om medborgare och en symmetrisk kommunikation när det handlar om 

företag med ekonomiska intressen.13

3.5 Internet och dess förutsättningar

Med Internet och all dess möjlighet till textproduktion blir det enligt författaren till boken ”IT 

och demokrati”, Lars Nord, en fråga om att bedöma trovärdigheten i informationen. Bokens 

kärna går ut på att göra paralleller mellan den demokratiska utvecklingen hos medborgarna 
                                               
13 Ibid, s. 116-117
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och Internets införande. I den diskussionen uppstår också just källkritik. Lars Nord menar att 

det finns så mycket information att problemet inte blir att hitta informationen utan snarare 

värderingen av den. Som medborgare eller konsument kan det bildas ett 

trovärdighetsproblem, vilka källor blir pålitliga och vilka inte? Här finns dock en 

sammankoppling mellan traditionella medier och trovärdigheten på Internet. Enligt de studier 

som han refererar till är nyhetsförmedlingen på Internet sammankopplat med de traditionella 

mediernas bevakning. Kopplingen är att om nyhetsförmedlingen i vanliga medier verkar 

trovärdiga så blir samma uppgifter på Internet automatiskt legitima. Däremot vill Nord påpeka 

att de flesta falska rykten inleds på Internet och tas i ett senare skede upp av traditionella 

medier. Man kan tänka sig att det är de tekniska förutsättningarna som här får en avgörande 

roll. Internet ska ju vara en plats som uppdateras dygnet runt och därför menar författaren att 

webbredaktörerna inte har samma möjlighet att kritisk granska och hitta andra alternativa 

källor.14

Nord drar också paralleller mellan utbyggnaden av bredband och vilka medborgare det är som 

använder sig av och finns på Internet. Han menar att bredbandutbyggandet som började i 

storstäderna följer sedan den vanliga infrastrukturen och kommer därför till slutsatsen att 

Internet snarare förstärker än förändrar de redan etablerade kommunikationsmönster.15

Lars Nord bok går ut på att se sambandet mellan politisk opinionsbildning och Internet 

genombrott. I letandet efter hur opinionsbildningen kan ha påverkats menar Nord att de 

traditionella informationskällorna kvarstår men för den som är mer intresserad ska Internet ses 

som ett komplement. Därför menar författaren att Internet i förhållande till politisk 

opinionsbildning snarare blir en snäv fördjupning än en bred mobilisering.16

3.6 Internetspekulationer

Eftersom teorin på området kring Internet och sociala medier är klart begränsat är det för oss 

även intressant att se hur man resonerar kring framtiden. Författarna Lennart Nordfors och 

Bert Levin har i boken ”Internetrevolutioner” skapat ett antal framtidsscenarier över vad 

Internet kan tänkas få för effekter på människan. Kapitlet om elektroniska gemenskaper blir 

                                               
14 Nord, L. (2002) s. 154-155
15 Ibid, s. 76
16 Ibid, s. 160
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extra intressant för oss då bilden som där återges är en bild av sociala medier. Boken skrevs 

1999 och koncentrerar sig på årsspannet mellan 2000 och 2010, något vi alltså idag 2007 

faktiskt kan uttala oss om. 

Bilden som målas upp grundar sig i ett samhälle där Internet används främst för sina nätverk 

och gemenskaper. Man menar att man nätverkar både på ett privat och på ett professionellt 

sätt. Med dessa nätverk på Interne tror författarna att man kommer mixa sin privata och 

professionella roll i betydlig högra grad än idag (1999 får stå som idag i det här 

sammanhanget). Man menar också att det är i arbetslivet som man först lär sig och använder 

nätverken för att senare se att man kan använda dem beroende på andra intressen också.

En annan intressant observation är också att man tror att många organisationer kommer 

utvecklas till professionella nätverk, för att sedan i ett exempel om sjukvård utvecklas till en 

servicegemenskap som författarna liknar vid en konsumentkooperation, sedan till ett socialt 

nätverk och slutligen i en modern värdegemenskap. Oavsett om stegen inte utvecklats exakt 

enligt författarnas framtidsutsaga är det intressant att se åt vilket håll utvecklingen leder. Tid-

och rumsaspekten som vi redan från andra författare varit inne på är även en del av dessa 

författares tankar. Rumsaspekten tas upp i samband med att men diskuterar om nätverken 

bringar människor närmre eller längre ifrån varandra. Man kommer fram till att nätverken gör 

att den geografiska aspekten blir betydelselös. Enda gången som den geografiska 

tillhörigheten blir intressant är när man skapar nätverk baserade på att man kommer från 

samma land, stad eller område.17

                                               
17 Nordford, L. Levin, B. (1999), s.45-57
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Följande del ger läsaren olika bakgrundsfaktorer som alla är till för att förklara och ge mer 

förståelse till uppsatsen. Den är indelad i tre delar där den första behandlar Internetsidan 

Facebook och vad det egentligen är. Sedan följer en översikt av det aktuella forskningsläget, 

och avslutas med en presentation av intervjupersonerna. 

4. Bakgrund

4.1 Vad är Facebook egentligen? 

Facebook är ett socialt nätverk på Internet som grundades i början av 2004, då endast avsett 

för studenter på Harvard University. Webbsidan öppnades sedan successivt för nya användare 

och i juni 2008 hade Facebook över 132 miljoner medlemmar världen över och växer därmed 

snabbast av alla sociala nätverk på Internet.18 I oktober 2007 såldes 1,6 % av Facebook till 

Microsoft för 240 miljoner dollar. Det har även funnits flera rykten om försäljning till större 

medieföretag, bland annat Yahoo! och Google. Ägaren, Mark Zuckerberg, vars mål är att få 

Facebook börsnoterat, har dock tackat nej till alla anbud. 

Varje användare måste först och främst registrera sig och få en egen ”hemsida”. På denna sida 

lägger man sedan upp ett kort på sig själv, hur gammal man är vart man kommer ifrån. Dessa 

uppgifter är bara exempel på information man kan lägga upp och det bör nämnas att den är 

frivilligt att låta andra se dessa uppgifter. På varje ”hemsida” finns sedan en slags gästbok för 

andra att lämna meddelanden på. Man skaffar sedan vänner på Facebook genom att skicka en 

förfrågan till berörd användare som den sedan får ta ställning till. Samma sak gäller tvärtom, 

man kan få ”väninbjudningar” som man sedan kan ignorera eller acceptera.

Några huvudfunktioner som finns på Facebook är att gå med i olika grupper, där användare 

samlas under ett gemensamt ämne. En annan funktion är att lägga upp sina fotografier i 

fotoalbum eller att gå med i olika nätverk. Nätverksfunktionen går ut på att man till exempel 

skickar sin student e-post till Facebook och blir sedan ansluten till ett nätverk av andra 

användare på Facebook som tillhör samma skola.

Eftersom tiden går har också flera andra funktioner utvecklats. Applikationer är en vanlig 

funktion som har olika teman och tillämpningar. Om man installerar en applikation som då 

                                               
18 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.174137
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hamnar på ens ”hemsida” skickas automatiskt ett meddelande till alla ens vänner på FB och 

de får avgöra om de också vill ha den applikationen. Det är genom detta länksystem eller 

rekommendationsnätverk som nyheter, funktioner och liknande sprids på Facebook. 

På Facebook går det också att ställa in ett antal parametrar på sitt användarkonto. Man kan 

styra om man vill att alla, oavsett om man är vem med dem eller inte, ska kunna se ens 

”hemsida” eller det ska vara något exklusivt för ens vänner. Det finns ett flertal sådan val att 

göra, vem som ska kunna se ens bilder, vem som ska kunna se ens personliga uppgifter med 

mera. Det går alltså att med ett par tekniska val avgöra hur synlig och tillgänglig man vill vara 

för alla Facebook användare.  
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4.2 Forskningsöversikt

De forskningsfält som vi tycker är mest relevanta för ämnet är:

 Sociala nätverk på Internet 

 De eventuella integritetsproblem som de sociala nätverken medför

 PR på Internet

 Bloggfenomenet 

4.2.1 Sociala nätverk på Internet

Studier kring sociala nätverk på Internet är av naturliga skäl ett relativt nytt forskningsfält och 

därmed tämligen outforskat. Fältet behandlar främst fenomenet ur ett användarperspektiv, 

alltså studier som handlar om vem som använder sociala nätverk och i vilka syften.

Alessandro Acquisti och Ralph Gross har i en kvantitativ undersökning studerat amerikanska 

studenters användning av Facebook. De har kommit fram till att det råder en jämn 

könsfördelning bland studenterna som har ett användarkonto på facebook. Det har även visat 

att en majoritet, 72 %, av studenterna är användare på facebook. De flesta studenterna uppger 

att de använder det för att lära känna skolkamrater och göra det enkelt för andra att kontakta 

dem. Samma studie påpekar också att de flesta användare förnekar att de har ett FB-konto i 

datingsyfte eller ”personlig marknadsföring”. Anmärkningsvärt är att när studenterna ombeds 

förklara andra personers medverkan menar de att det används i just dessa syften som de själva 

förnekade.19

Michael J. Bugeja förklarar Facebook som ett ”egocasting” fenomen där användarna får chans 

att marknadsföra sig själva. Han menar att ”imagebook” är en bättre titel än ”facebook” då all 

kommunikation egentligen utspelar sig in virtuell värld och aldrig face-to-face. Med denna 

utgångspunkt menar författaren att det också blir lättare att konstruera med identiteter och 

kanske ändra lite på sanningen. Bugeja går till och med så långt att han är beredd att kalla 

användarna för produkter.20

                                               
19 Acquisti, A. Gross, R. “Imagines Communities Awarness, Information Sharing, and Privacy on the Facebook”
20 Bugeja, MJ, ”Facing the facebook”
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Acquisti och Gross har dock i sin studie uppmärksammat att FB-användarna inte har några 

större bekymmer att lägga ut personlig information. Respondenterna i studien uppger att de 

inte ser några problem med att lägga ut namn och födelsedagar medan de flesta inte vill lägga 

ut sitt mobiltelefonnummer. Här finns dock en skillnad, killar är mer benägna (50 %) att lägga 

ut mobiltelefonnummer och adress jämfört med kvinnorna i studien (25 %). Författarna vill 

dock poängtera att den information man faktiskt lägger ut håller oftast väldigt hög kvalitet i 

avseende hur sanningsenlig den är.21

Eftersom man inte behöver ange personnummer då ett konto skapas kontrollerar heller inte 

Facebook att det är den verkliga personen som har skapat kontot. Trots att den personliga 

information som användare lägger ut på Facebook oftast överensstämmer med den verkliga 

(se ovanstående resonemang) kvarstår dock problematiken i att man kan utge sig för att vara 

någon annan än den man är. Företrädare för Facebook menar att det finns en kontroll över 

misstänkta stulna profiler och att dessa ofta avslöjas förr eller senare (svenska exempel är bl.a. 

kung Carl Gustav och förra statsministern Göran Persson). Bugeja skriver dock i sin artikel att 

denna kontroll endast går att utöva på kända personer och därför inte är en fullkomlig 

metod.22

4.2.2 Integritet på Facebook
Facebook är alltså ett forum där människor delar med sig av en mer eller mindre privat sida av 

sig själva. Blottläggandet av ens person kan leda vidare till en integritetsproblematik, vilket 

också är ett ämne som forskningen riktat in sig på. Studier visar att användare i allmänhet 

känner stort förtroende för Facebook som online-community, men även inom facebook 

känner man i regel stort förtroende för de nätverk, grupper och andra personer som man 

interagerar med. Acquisti och Gross uppmärksammar tillitsgraden och dess betydelse för hur 

man agerar på Facebook. De menar bland annat att en faktor till att tilliten är hög är att man, 

för att få ingå i skolans nätverk, måste uppge sin e-post adress för att sedan bli godkänd till att 

få ingå i nätverket.23

En annan del av forskningen visar dock på att det kan verka underligt att man känner en så 

pass stor tillit till Facebook. Studier visar att Facebook kan användas som ett verktyg för att ta 

                                               
21 Acquisti, A. Gross, R. “Imagines Communities Awarness, Information Sharing, and Privacy on the Facebook”
22 Bugeja, M.J. ”Facing the facebook”
23 Acquisti, A. Gross, R. “Information Revelation and Privacy in Online Social Networks (The Facebook case)”
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reda på information till olika syften. Studien ”Facing the Facebook” beskriver hur både lärare 

och föräldrar använder nätverket för att kontrollera och se hur studenterna sköter skolan och 

deras fritid. Ett annat användningsområde för Facebook är på arbetsplatserna då arbetsgivare 

kan kontrollera sina anställda och rekryterare kan använda det i processen för 

nyanställningar.24 Facebook kan även användas i kommersiella syften, något vi senare 

återkommer till. 

4.2.3 PR-verksamheten i Sverige
PR-fenomenet har sina rötter i början på 1900-talets USA, där industrin än idag är allra störst. 

Efter USA kommer Storbritannien. I Sverige är PR-verksamheten på stadig uppgång, statistik 

visar att branschen har mångdubblat sin omsättning de senaste 20 åren. Organisationer, 

företag och politiska partier använder sig mer och mer av professionella kommunikatörer för 

att nå ut med sitt budskap. Trots detta genomslag så är forskning om PR, både i Sverige och 

internationellt sett, begränsad och då speciellt i ett medie- och kommunikationsperspektiv.25

I artikeln ” PR-industrin, lobbyisterna och demokratin” beskriver Sara Dalfelt och Jesper 

Falkheimer (forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet) PR-

branschen i Sverige. De menar att detta område är problematiskt att undersöka utifrån ett 

medie- och kommunikationsperspektiv av två anledningar. Forskningshindret utgörs dels av 

att det är svårt att få tillgång till information då PR- industrin karaktäriseras av att den ofta 

verkar i en dold och osynlig anda. Det blir därför svårt för forskare att kartlägga syften, 

strategier och effekter av public relations. Det andra hindret för forskning ur ett 

kommunikationsperspektiv är bristen på tidigare studier om PR utifrån denna synvinkel. I 

Sverige märks denna brist tydligt, men är även ett problem internationellt sett. Frånvaron av 

studier gör att begrepp inom fältet är vagt definierade, medan teorin är splittrad och ytterst 

blygsam. De skriver att det är egendomligt att området inte har tillägnats mer intresse med 

tanke på PR-industrins expansion. Författarna tror dock att en ökning av forskningen kommer 

att ske, då industrin bara blir större och större. Bristen på forskning gör att PR-branschens 

omfattning och dess ekonomiska betydelse är dåligt dokumenterad både i Sverige och 

internationellt. 26     

                                               
24 Bugeja, M.J. ”Facing the facebook”
25 Larsson, ”PR på svenska”, s 9-10
26 Dalfelt, S. & Falkheimer, J, ”PR-industrin, lobbyisterna och demokratin”
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Linda Ashcroft och Clive Hoey skriver om Internets framväxt i PR-världen. De menar att 

Internet har förändrat villkoren för dagens PR-industri. Internet har bidragit till en ökad 

interaktivitet och en möjlighet till tvåvägskommunikation, vilket förändrar förutsättningarna 

för PR-arbetet. Det är lättare att komma i kontakt och lära känna sin målgrupp och deras

behov. Tid och rum försvinner på Internet vilket gör att det blir ett perfekt forum för 

diskussionsgrupper och andra interaktiva aktiviteter.27

4.2.4 PR i sociala nätverk
Forskning om PR- och opinionsbildning i sociala medier är begränsad. Det finns en hel del 

studier som är inne och snuddar vid detta område. Många studier fastställer de sociala 

nätverkens genomslagskraft och antar därmed också att kommersiella intressen vill ta del av 

det här. Mycket av forskningen stannar dock vid det här antagandet och resonerar inte kring 

vad det betyder i ett vidare perspektiv. 

Holly Berkley skriver om marknadsföring och PR i nya medier i artikeln ”Marketing in the 

new media”. Hon har studerat flera sociala nätverk på Internet, och då främst MySpace och 

Facebook. Hon beskriver bland annat hur MySpace har kommit att bli ett viktigt forum för 

nya musiker och filmskapare som vill etablera sig på marknaden. Berkley menar att den 

utformning som de sociala nätverken på Internet utgör, till exempel med lojala och 

återkommande användare, gör att de blir attraktiva för dem som vill påverka människor på 

olika sätt. Hon tror dock inte på någon större framgång för marknadsföring med hjälp av 

reklam eller annonser, då användarna är så vana vid att på ett eller annat sätt undvika denna 

marknadsföring som mest leder till irritation.28

För att locka den publik som finns på till exempel MySpace eller Facebook krävs det mer än 

en annons menar Berkley. Meddelanden som kommuniceras ut bör vara kombinerade med 

relevant, användbart och intressant innehåll som lockar användaren att ta en extra titt på 

materialet. Kommunikatörer som lyckas nå framgång med budskap till sin publik arbetar ofta 

”undercover” genom att skapa profiler, användare och diskussionsgrupper. Berkley hävdar att 

om de sociala nätverken på Internet används på rätt sätt finns det alla möjligheter till att skapa 

en ”stjärna” på en dag. Att använda sociala nätverk som ett verktyg för PR är dock även 

                                               
27 Linda Ashcroft and Clive Hoey, PR, marketing and the internet: implications for information professionals
28 Berkley, Holly, ”Marketing in the new media” 
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förenat med en del risker enligt författaren. En av farorna är bristen på kontroll över det 

innehåll man kommunicerar. Personer kan lätt, med kommentarer, diskussionsgrupper och så 

vidare, förvandla innehållet till något helt annat än vad som egentligen var ämnat. Eftersom 

man är en medlem som alla andra på communityt kan vad som helst hända. Berkley menar att 

det därför är viktigt att skapa profiler, karaktärer eller budskap som verkligen stämmer 

överens med det som man vill förmedla. En klar och tydlig kommunikation minskar risken för 

missförstånd och felaktiga tolkningar.29

Då sociala medier som verktyg för reklam och PR är ett så nytt fenomen, finns det inga klara 

riktlinjer för hur man bär sig åt för att lyckas bäst menar Berkley. Marknadsstrategier för att 

integrera dessa nya medier är därför upp till var och en. Det finns få fallstudier och statistik 

om vilket som är ”den bästa strategin”.30

Peter Karaszi tar i sin bok ”Stora PR-boken” upp ämnet communities. Boken är skriven som 

PR-tips till organisationer och endast det faktum att Karaszi tar upp ämnet, ger tyngd till 

påståendet att communities kan påverka. Karaszi menar att det mest användbara med denna 

form på Internet är att man enkelt kan nå sina målgrupper. Dels kan företaget eller 

organisationen bygga upp och skapa en egen community men det blir då mer fokuserat på 

förhållandet mellan redan befintliga kunder och företaget. Han påpekar också att en 

community likväl som något annat massmedium bör finnas med på mediebevakningen och 

omvärldsanalysen från företaget. Anledningen anser Karaszi vara att till exempel ungdomar 

spenderar mer tid på Internet än de gör vid mer traditionella medier. Han poängterar dock att 

communities och Internet användning blir en allt mer vanlig sysselsättning för människor i 

alla åldrar. Medielandskapet blir enligt Karaszi mer och mer segmenterad och intresseindelat. 

Det gör att många grupper är indelade efter gemensamt intresse och blir därför enkla att nå 

som målgrupp. Ofta har ju ett företag eller en organisation en produkt som kan sägas tilltala 

en intressemålgrupp mer än en annan, communities gör det enklare för företag att också nå 

dessa.31   

                                               
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Karaszi, P. ”Stora PR-boken” 252-253
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4.2.5 Blogg-fenomenet
När vi konstaterat att forskningen kring sociala nätverk är begränsad vill vi istället se vad som 

kan representera detta i den befintliga forskningen. Det vi finner som liknar de sociala 

nätverken är bloggar.  Bloggar har de senaste åren växt i en hög takt. Varje dag publiceras i 

snitt 1,6 miljoner32 bloggar och det har blivit ett forum som får mycket uppmärksamhet, dels i 

media och dels bland gemene man. Författaren Andrew Ó Baoill skriver i sin artikel 

”Conceptualizing The Weblog: Understanding what it is in order to imagine what it can be” 

att bloggar inte ska ses som ett utvecklande av gamla medier, detta är ett nytt format och 

fenomen. Baoill menar att medierna inte riktigt förmedlar den bilden av ett nytt format utan 

istället beskriver det på ett felaktigt sätt, något författaren tror är en enkel metafor som passar 

medierna bättre. Bloggar handlar istället om att uttrycka åsikter och händelser, det man som 

bloggförfattare själv tycker är intressant. Därför kallas bloggarna för ett forum som flyttat 

makten över innehållet från massmedierna till folket. Man behöver inte längre gå via de 

klassiska massmedierna för att nå ut med sina åsikter. Internet i sig har givetvis också skapat 

förutsättningarna för detta men det enkla sättet att använda bloggarna på utan att ha någon 

större teknisk kunskap som gjort det stort. 

De flesta bloggformat tillåter läsarna att kommentera och föra en diskussion om innehållet. 

Ursprunget med bloggarna är ju precis som andra medier en envägskommunikation men med 

möjligheter att diskutera och kommentera skapas den dialog som också är signifikant för 

sociala nätverk.  Ó Baoill menar att bloggar binder samman mer traditionell ”broadcasting” 

och mer interaktiv media. Han vill också dela in bloggarna i tre områden för att beskriva vilka 

aktörer och syften som finns bakom bloggarna. Den första behandlar det absolut 

grundläggande, att bloggar är som anslagstavlor där man skickar sina åsikter och 

kommentarer. Den andra handlar om publiken, de som använder och läser bloggarna. Dessa 

kan enligt författaren vara antingen av privat art, de som känner bloggaren och läser det för 

den anledningen. Den andra gruppen av publiken är den massa som tillhör den publika sfären 

(direktöversättning) som på ett bättre och mer passande sätt ska förklaras som offentligheten 

eller den allmänna opinionen. Ó Baoill påpekar att det är svårt att avgränsa de olika 

publikerna från varandra, en del kan ju säkerligen gå in på båda. Han menar dock att det finns 

fördelar i att kunna se anledningarna och bakgrunden till varför man läser en blogg. Den 

tredje handlar om organisationerna kring bloggar. Man kan som privatperson blogga som en 

                                               
32 Berkley, H. “Marketing in the new media”
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hobby eller kan det finnas mer professionella syften. Författaren anser att för att kunna se och 

förstå alla tre områden blir en viktig del i den framtida forskningen och utvecklingen. 33

Precis som vi ovan konstaterat om forskningen kring de sociala nätverken ser Ó Baoill hur allt 

mer professionella aktörer inser vinsten i att dels synas på blogg och dels använda dem i en 

del av en omvärldsanalys. Holly Berkley bekräftar detta genom att se ange tre anledningar 

varför företag och organisation bör ta bloggen på allvar. Dels ger de, i likhet med 

communities, en bra möjlighet att skapa en relation till både nya och gamla kunder. Som en 

andra anledning nämner Berkley att man lättare dyker upp på sökmotorer om man även har en 

blogg. Slutligen finns det en fördel i att bli länkad och refererad genom sin blogg. Berkley ger 

ett tydligt intryck av att bloggarna kan erbjuda något till organisationer och företag, ju mer 

man syns och själv kan kontrollera dess innehåll desto bättre är det.34

4.2 6 Sammanfattning av forskningsläget
Vi har nu redovisat den forskning som vi anser har relevans för vårt problemområde. Då vi 

inte har lyckats hitta studier som överensstämmer exakt med vårt forskningsproblem har vi 

istället fått använda oss av angränsande områden. 

Vi har upptäckt att sociala nätverk på Internet är ett forskningsområde som är både aktuellt 

och populärt. Forskningen behandlar främst communities ur ett användarperspektiv, alltså vad 

Facebook och liknande nätverk får för sociala konsekvenser. Dessa studier svarar på vem som 

använder communities på Internet och i vilket syfte. Här kommer forskningen ofta in på den 

integritetsproblematik som nätverken medför. Diskussionen om integritet är svår att undvika 

med tanke på den synlighet och tillgänglighet som användarna på till exempel Facebook 

utsätter sig för. Vi upplever också att forskningen kring sociala närverk på Internet främst 

behandlar användning hos ungdomar. Man kan tänka sig att det beror på att ungdomar har 

(tills nyligen) varit överrepresenterade som medlemmar på communities. Studierna är nästan 

uteslutande av internationellt karaktär och vi saknar en svensk förankring. Många av studierna 

påpekar att Facebook har blivit mycket större än det lilla ”collegenätverk” det ursprungligen 

var menat för. Man konstaterar att Facebook har blivit ett otroligt stort fenomen, men sedan 

stannar man som sagt vid användarperspektivet. Några studier nämner att det kan utnyttjas av 

                                               
33 Ó Baoill, A. “Conceptualizing The Weblog: Understanding what it is in order to imagine what it can be” 
34 Berkley, H. “Marketing in the new media”
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företag och organisationer men nämner inte hur eller analyserar vidare.  För att föra vår studie 

vidare får vi istället i hög grad själva koppla samman de sociala nätverken med dess 

opinionsbildande potential.

Forskning om PR-industrin i Sverige är som sagt begränsad. Det gäller då främst i ett medie-

och kommunikationsperspektiv. I takt med att PR-fenomenet blir allt större, blir dock också 

forskningen mer och mer intresserad av ämnesområdet. Vi har upptäckt att genomföring av 

studier kring PR innebär en del problem. Eftersom PR-verksamhet karaktäriseras av att den 

ofta verkar i en dold och osynlig anda är svårt att få tillgång till information vilket förstås får 

ses som problematiskt för en forskare. Då PR generellt sätt är ett relativt outforskat fenomen 

är det inte direkt en lätt uppgift att hitta forskning kring PR i sociala nätverk på Internet. Vi 

har lyckats hitta några fåtal studier som berör ämnet. Studierna fastställer nätverkens potential 

i att verka som redskap för att kommunicera ut olika budskap. Forskarna inom detta område 

menar också att det inte finns någon fulländad bok som talar om hur man ska gå till väga, eller 

vilka strategier som fungerar bäst. 

Bloggfenomenet är just det representativa forskningsfält vi har behövt för den här översikten. 

Om det ämnet man studerar inte har forskats så mycket om behöver man ersätta det med 

något annat som i mångt och mycket liknar studieobjektet. I det här fallet har vi använt 

bloggarna som delar interaktiviteten, den möjliga dialogen och faktumet att de allra flesta 

enkelt kan finnas på Facebook eller blogga. Bloggen har haft en lika stark tillväxtkurva som 

de sociala nätverken och blivit ett medium att räkna med. Den har blivit så inflytelserik att de 

flesta organisationer och företag rekommenderas antingen ha en själv eller åtminstone bevaka 

dem som alla annan media. Precis som på Facebook kan användarna själva styra innehållet på 

bloggarna men forskare menar att man aldrig kan vara så naiv att tro att detta inte på ett eller 

annat sätt kommer att försöka utnyttjas.

Att forskningsområdet är så tunt och att den forskning som finns utgår från amerikanska 

förhållanden kan man undra varför det finns så få svenska studier. Tekniken och utvecklingen 

sker här lika snabbt som någon annanstans i världen, om inte snabbare.   
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4.3 Presentation av intervjupersonerna

John Sandström, Prime PR

Började arbeta för Prime PR år 2007 då kan rekryterades ifrån ett webbteknikföretag. Varit 

involverad i bloggvärlden tidigare, kom till Prime PR för att arbeta med sociala medier, 

främst Facebook.  

Fredrik Wass, Internetworld

Frilansande journalist som mest skriver och arbetar på ”Internetworld” och anser sig skriva 

sina artiklar ur ett affärsperspektiv. Wass har en bakgrund i media och 

kommunikationsvetenskap där han bland annat jobbat som informatör på Halmstad Högskola. 

Han har ”varit” i bloggvärlden i flera år och började skriva om sociala medier våren 2005, 

bland de första som skrev om fenomenet Facebook. 

Brit Stakston, JMW

Brit Stakston har varit med länge inom PR-branschen och är tidigare chef för CIU (centrum 

för internationellt ungdomsutbyte). Var år 1999 med och skapade ett av de första svenska 

nätgemenskaperna – mytellus.com.  Mytellus är en ideell organisation som är 

projektfinansierat av bland annat Skolverket, Sida och Högskoleverket. Stakston sålde aldrig 

vidare, hon ville inte kommersialisera sajten. 

Nils von Heijne, Pronto Communication

Nils är byråchef på Pronto som är med i WOMMA (word-of-mouth-XX-asscociation). Pronto 

är Sveriges första word-of-mouth byrå och inriktade sig först på underhållningsbranschen tills 

de insåg att det går att applicera på de flesta branscher. 

Jesper Lövkvist, Agency

Jesper Lövkvist jobbar som creative director på Agency. Byrån är ingen byrå med en speciell 

fackprofilering utan utgår istället från uppgift och väljer därefter arbetssätt. 
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Rodrigo Pozo Graviz och Hanna Mittjas, Sargasso Kommunikation

Rodrigo Pozo Graviz har en del erfarenhet av sociala medier och framförallt word-of-mouth. 

Graviz deltog på Word-of-mouth konferensen i Las Vages 2007 och menar att Sverige ligger 

väldigt efter inom alla områden som rör sociala medier.

Hanna Mittjas arbetar som PR-konsult och varit med i skapandet av kampanjer som berör 

sociala medier.

Anders Mildner, sydsvenskan.se

Arbetar som frilansjournalist med Sydsvenskan som sin uppdragsgivare. Inriktar sig på att 

bevaka sociala medier och allt som hör till och publicera detta i blogginlägg på Sydsvenskans 

nätupplaga. Började sitt engagemang om fildelning och har sedan fortsatt i media- och 

Internetspåret. 

John Norvell, Professor i antropologi

John Norvell arbetade på Harvard University samtidigt som Facebook grundades. Han har 

gjort flera studier, och undervisar även i ämnet. Då Norvell är professor i antropologi ser han 

Facebook i ett socialt perspektiv. Han är även fascinerad av Facebook privat och bloggar i 

ämnet.



34

I följande kapitel ligger den tyngsta delen av uppsatsen där vår vikigaste insamlade empiri ligger och 

en efterföljande analys. Analysen är inte alltid placerad sist i varje del utan ligger där vi ansett den 

pedagogiskt sett passar bäst.

5. Empiri och analys

5.1 Web 2.0

Med utgångspunkt i vår fundering om att det skett en förändring gällande kommunikationen 

och makten inom medier vill vi först och främst klargöra vad som ligger bakom detta. Vi talar 

genomgående i vår uppsats om sociala medier och det som också kallas Web 2.0. 

Webb 1.0 är den webb som vi nu redan vant oss vid. De allra flesta Internetanvändarna kan 

redan handla online, söka information på Google och sortera och ta del av information på 

Internet. Som bekant har utvecklingen av Webb 1.0 huvudsakligen utformats för och drivits 

av kommersiella krafter. 

Namnet Web 2.0 kan påminna om en ny sorts teknik och trots att Web 2.0 handlar en del om

teknik är det snarare attityden och sättet att använda tekniken som är betydande i definitionen 

av begreppet. Web 2.0 handlar om makten hos användaren, vem som publicerar och 

producerar texter på Internet.  Människor som traditionellt varit massmediernas läsare är nu 

med i processen och blir egna aktiva producenter. Poängen ligger i användarens nyvunna 

makt över vad som sägs, görs och tycks om. Web 2.0 handlar mycket om nätgemenskaper, 

sociala medier som Facebook35

Webb 2.0 motsvarar den revolution som hade förutspåtts redan vid Internets begynnelse. 

Användarna har börjat utnyttja Internet för att skapa reella sociala nätverk. Även om vi hela 

tiden varit på väg dit, föddes Webb 2.0 på riktigt med bloggen, då vanligt folk på ett enkelt

sätt kunde lägga upp sina egna texter på nätet utan att ha tillgång till koder eller program som 

tidigare krävdes för att skapa en hemsida. Plötsligt kunde vem som helst, på bara några 

minuter, utforma sin egen skylt mot världen utan att behöva betala plats på en större 

webbserver.

                                               
35 http://web20.se
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Word-of-mouth är ett annat begrepp som används i samband med sociala medier. Begreppet 

kan enklast förklaras som en metod inom fältet. Word-of-mouth handlar om att få ett budskap 

att genom rekommendationer och rykten spridas och ge positiva reaktioner. Word-of-mouth 

är egentligen inget nytt fenomen utan bygger egentligen på den uråldriga företeelsen, skvaller. 

Det man förr sa på gatan, ”har ni hört att..” har istället förflyttats till Internet och sociala 

nätverk, till exempel Facebook. Metoden ger alltså en större tillgänglighet för PR-aktörer att 

både lyssna och försöka styra vad det skvallras om. Ofta talas det också om buzzmaking i 

samband med word-of-mouth. Buzzmaking syftar till att skapa en händelse, något specifikt att 

reagera på. En ”buzz” kan till exempel vara en stor kampanj som inte behöver syfta i ett direkt 

vinstintresse utan i att försöka förbättra den allmänna synen på ett varumärke. 

När dessa metoder praktiserar i verkligheten kan det beroende på motiv se lite olika ut. Nils 

von Heijne (Pronto) beskriver ett projekt de utförde till en välgörenhetsorganisation. Deras 

uppgift var att uppmärksamma en kampanj och skapa en ”buzz” kring den. De utformade den 

på ett sätt så att man som användare av Facebook skulle kunna visa andra användare vad man 

hade bidragit med. Kampanjen fick också stor uppmärksamhet och spred sig på Facebook 

precis som word-of-mouth är ämnat att göra. Första dagen man introducerade kampanjen där

man kunde bjuda in vänner och ge ett ekonomiskt bidrag till organisationen hade man ett par 

hundra användare. Sju dagar senare hade man uppemot 10 000 användare som på Facebook 

som använde sig av denna applikation. Förklarningen ligger just i den trädformade-

spridningen. En användare säger till en vän som säger till sina och på kort tid har budskapet 

spridits. 

Ett annat exempel på framförallt buzzmaking är en kampanj för en film som Sargasso stod 

för. Rodrigo Pozo Graviz (Sargasso) beskriver hur man åkte runt i Sverige med produkter 

typiska för filmen som man delade ut gratis. Parallellt med detta letade man upp användare 

som tycktes kunde vara intresserade av att se trailers för filmen före alla andra och på så sätt 

känna sig utvalda och unika. Hanna Mittjas (Sargasso) menar att om man gör något 

tillgängligt för vissa personer brukar alla andra automatiskt vilja ha det och det gör arbetet att 

uppmärksamma en produkt väsentligt enklare. 

Alla våra intervjupersoner nämner generella sätt att använda sociala medier. Det handlar om 

att ha ett anpassat budskap och att till skillnad från traditionell massmedia, rikta sig till direkta 

målgrupper. Von Heijne (Pronto) beskriver en metod där man använder sig av så kallade 
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ambassadörer eller kommunikatörer, och arbetar i flera olika steg. Man kontaktar 

ambassadörer i de aktuella målgrupperna, personer som von Heijne menar att dessa personer

måste ha hög trovärdighet, vara relevanta och mycket aktiva inom de målgrupper man hoppas 

kunna nå. Sedan inleder man ett samtal som förs i tre steg. 

”Vi presenterar vem vi är, sedan sprider vi budskapet ofta 

genom en länk, tanken är sedan att de (ambassadörerna, vår 

anmärkning) ska sprida vidare länken men vi skulle aldrig 

våga säga att de måste göra det, då kommer de givetvis 

aldrig göra det.”

Genom våra intervjuer kan man förstå att det nya sättet att tänka med Web 2.0 och sociala 

medier påverkar PR-branschen och dess aktörer. Samtliga intervjupersoner uttrycker att man 

på ett eller annat sätt måste förhålla sig till de nya förutsättningarna, oavsett om man är 

positivt eller negativ.  Detta är något som vi observerat när vi läst på de olika byråernas 

hemsidor (även inräknat de byråer vi inte gjort intervjuer med men tittat på deras hemsidor). 

Hemsidorna uttrycker oftast att man jobbar med sociala medier, eller liknande begrepp. Det 

bör dock sägas att intervjupersonerna har olika åsikter om hur mycket makt och påverkan man 

kan tillskriva sociala medier och framför allt hur man ska arbeta med dessa. 

Intervjupersonerna är överens om att det finns en stor potential i att använda sociala medier 

som verktyg för PR. Vi märker samtidigt en genomgående rädsla och reservation för dessa 

nya medier, då det är ett så pass nytt fenomen. John Sandström menar att det inte finns några 

klara strategier för hur man ska arbeta mest framgångsrikt med sociala medier.  Det handlar 

alltid om en chansning, vilket gör att det kan få stora negativa konsekvenser om man hanterar 

det på fel sätt.  

”Det krävs fingertoppskänsla för att lyckas med PR-strategier 

inom sociala medier”. 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de använder sociala medier för omvärldsanalys. Det 

är ett tacksamt verktyg när det handlar om att få en större målgruppsförståelse och kontrollera 

ryktesspridning.  
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Rodrigo Perez på Sargasso menar att:

”Sociala medier är en underlättning, man slipper göra allt jobb. 

Det finns ju personer på FB och liknande som gör jobbet åt en.”  

Anders Mildner, frilansjournalist på sydsvenskan.se, uttrycker den ökade betydelsen hos 

sociala mediernas när han påstår att man som PR-aktör på ett eller annat sätt faktiskt måste 

förhålla sig till de nya förutsättningarna. Antingen ”hoppar man på tåget” eller går man till 

motattack. Mildner menar att de traditionella medierna ser sociala medier som ett hot och har

därför valt att inta en attackposition. Att det finns ett antal aktörer hos massmedia som ogillar 

eller är rädda för sociala medier tycker Mildner är ganska naturligt. 

”Deras position som enda trovärdiga källa och förmedlare av 

allt vi inte kan se och uppleva själva blir ju klart utmanad.”

Att traditionell massmedia kan se de sociala medierna som ett potentiellt hot blir ett 

ytterligare bevis för dess betydelse. Nästa steg blir att se det sociala nätverket Facebook som 

ett exempel och representant för det nya sättet att kommunicera mellan företag och användare. 

5.2 Unikheten med Facebook

Efter diskussioner med PR-aktörer och Internetanvändare vågar vi påstå att Facebook är det 

överlägset mest uppmärksammade sociala mediet idag. Fredrik Wass menar att Facebook 

innebär en ny epok inom det sociala nätverkssamhället. Wass syftar då på vad som är unikt 

med Facebook, nämligen att nätgemenskapen har lockat en ny generation till denna typ av 

sociala nätverk.  ”Alla” finns på Facebook, gammal som ung, hävdar Wass. Även 

fokusgruppen, som samtliga är flitiga Facebook användare, håller med om att det är det mer

”seriösa upplägget” som lockade dem till att skapa en användare. Majoriteten av användarna i 

fokusgruppen uppger att de besöker Facebook flera gånger om dagen.

”Först var det bara en massa irriterande inbjudningar, men när 

jag sedan förstod att vuxna människor faktiskt använder det 

(Facebook) professionellt gick jag med. I början testade man 

allt men nu har man tröttnat på alla funktioner.”
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Även Brit Stakston hyllar Facebook som fenomen. Hon menar att Facebook är det första 

”riktiga communityt” i Sverige.  Tidigare var detta medium ungdomarnas, nu är det allas, 

menar Stakston, och tackar Facebook för de positiva konsekvenser som det inneburit för PR-

företagen.  Stakston förklarar att JMW, som många andra företag, använder sig av så kallade 

ambassadörer för att nå ut med olika budskap. Man måste då våga släppa kontrollen och låta 

kunderna få mer förtroende och mer makt att bestämma över varumärket. Stakston hävdar att 

företagen i många fall vinner på att våga släppa kontrollen. 

John Sandström (Prime PR) som arbetar med att guida kunder i användandet av Facebook ger 

sin syn på saken. Sandström ser fördelar i att använda Facebook som verktyg för PR då allting 

är så öppet och ärligt till skillnad från andra communities. Facebook är till exempel ett 

tacksamt verktyg för omvärldsanalyser och målgruppsanalyser för flera olika åldersgrupper 

och olika typer av människor. Styrkan med sociala medier, menar Sandström, är att 

människor sprider information från olika håll, inte bara från ett, som i traditionella 

massmedier. 

”Facebook innebär en ny era för demokratin” 

Rodrigo Pozo Graviz och Hanna Mittjas (Sargasso) ser inte just Facebook som ett 

revolutionerande fenomen, utan menar att nätgemenskapen istället är en av ett flertal 

community som används inom PR strategier. De menar att Facebook, för att överleva, måste 

se upp för att bli ”plottrigt” med reklam och liknande. Nils von Heijne (Pronto) ser redan 

tendenser till att folk börjar tröttna på Facebook. Han poängterar dock att Facebook verkar

hålla i sig längre än vad liknande sociala medier gjort. 

”Blir man för stor blir man tråkig. Kommersiella krafter dras 

dit och gör klumpiga saker som folk tröttnar på.” 

Anders Mildner (sydsvenskan.se) liknar Facebook vid ett vardagsrum där användare ogillar 

att man klampar in och stör, man accepterar service och information men inte andra saker som 

inte ”hör hemma”.  Man upplever att FB är så pass personligt i den privata sfären, därför blir 

marknadsföring påträngande och kan uppfattas som väldigt negativt. 
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Facebooks framtid är en fråga som det spekuleras om på PR-företagen. De är alla överens om 

att Facebook är en så pass etablerad nätgemenskap att det kommer att hålla i sig ett tag till.  

Fredrik Wass menar att det blir svårt att konkurrera med FB eftersom det blivit så stort. 

”Jag tror att FB kommer att överleva längre för gemene man, 

men för intresserade, främst ungdomar, kommer det komma 

nya grejer. Det gör det alltid.” 

På Sargasso och Pronto spekuleras det i hur sociala nätverk på Internet kommer att utvecklas. 

Sargasso menar att Facebook kan tänkas bli en betaltjänst. Man måste, på ett eller annat sätt 

hitta ett sätt att få betalt då ett flertal användare i sig inte genererar någon ekonomisk vinning. 

Nils von Heijne håller med om att det måste komma ett annat sätt att finansiera 

nätgemenskaper än bara annonser.

5. 3 Integritet 

Diskussioner om hur man skyddar den personliga integriteten på Internet har varit igång sedan 

dess ursprung. De sociala nätverkens framfart, med Facebook i spetsen, har onekligen fått 

debatten att blossa upp mer än någonsin. På diverse forum diskuteras det huruvida facebook 

äger uppgifter om dess användare och vad det i så fall har för konsekvenser för den personliga 

integriteten. 

Ulf Bergström, som är kommunikationschef vid EU:s nätverks- och 

informationssäkerhetsbyrå, upplyser om faror i användandet av sociala nätverk i en artikel 

från dataföreningen i Sveriges nätupplaga. Han menar att frågor om integritetsskydd kring 

personliga uppgifter i sociala nätverk inte tillägnats tillräcklig uppmärksamhet i svensk media. 

Bergström uttrycker en oro över att användare inte tänker på att bilder och privat information 

kan spridas till arbetsgivare eller användas som underlag för annonsörer. I artikeln varnar han 

också för program som används i sociala nätverk med syfte att stjäla personliga uppgifter för 

at sedan användas för kriminella ändamål.  

Bergström skriver vidare att man på europeisk, politisk nivå anser att de juridiska ramarna 

måste ses över och uppdateras. Problemet är att sociala nätverk inte hade utvecklats till de 

proportioner de utgör idag då lagarna stiftades, vilket särskilt märks vad gäller 

dataskyddslagar, förklarar Bergström. Han menar att utöver juridiska uppdateringar krävs 
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också mer information och kunskap om hur man som Internetanvändare bör bete sig, särskilt 

för att skydda unga användare.36

”Precis som man lär ut hur man säkert går över gatan bör 

skolor, lärare och föräldrar stötta och lära ut hur man säkrare 

rör sig i den digitala gata som Internet utgör.”

Datainspektionen är en annan svensk myndighet som syftar till att hindra otillbörliga intrång i 

samband med behandling av personuppgifter på Internet. Datainspektionen lägger på sin 

hemsida en stor vikt vid att informera om risker när det gäller användandet av sociala nätverk 

på Internet. Tips som går att läsa på hemsidan behandlar bland annat frågan om hur man som 

användare skyddar sin profil mot ekonomiska intressen. Det föreslås till exempel att 

användare bör iaktta försiktighet med att acceptera väninbjudningar och enkäter med otydlig 

avsändare. Det går vidare att läsa ett antal punkter som beskriver hur man ska bete sig för att 

minska risken för utnyttjning och kränkning på de sociala nätverken. Att som användare 

kontrollera nätverkets allmänna villkor och policyregler för hantering av personuppgifter, hur 

uppgifter sprids, till vem och för vilka syften, verkar vara den viktigaste punkten.37

Antropologiprofessor John Norvell menar dock att användare, och då främst ungdomar, 

generellt sett sällan läser igenom användaravtal och liknande. Avtalen är oftast väldigt långa 

och innehåller tekniska termer som folk har svårt att förstå, berättar han. Norvell ser ett 

problem i att användare inte har något inflytande över avtalen. Eftersom kontrakten är ”take it 

or leave it” som han uttrycker det, har användare inget val. Vill man vara med så får man helt 

enkelt acceptera avtalen. Norvell säger vidare att kontrakten ofta är vettiga som helhet, men 

att det alltid finns inslag som kan verka integritetskränkande.

“Since the contracts are take it or leave it, you either accept it 

all and enter the site or you don't enter, there really isn't a lot of 

choice or control over this aspect of online experience.”

Det är inte helt oproblematiskt att använda den information man kan skaffa sig på Facebook i 

ett kommersiellt syfte. Gränsen kan vara hårfin mellan att vara för påtagligt säljande och att 

                                               
36 http://www.d4d.se/node/1449

37 http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/sociala-natverk-pa-webben
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erbjudande något lockande. Intervjupersonerna beskriver på olika sätt hur det här kan vara 

både ett problem och en möjlighet. Brit Stakston (JMW) menar att det kan handla om en 

generationsfråga där yngre människor är mycket mer vana vid ett riktat budskap och tar därför 

inte lika illa vid sig som den äldre generationen internetanvändare tenderar att göra.  

Anders Mildner (sydsvenskan.se) tror att närvaron av företag på de internetbaserade sociala 

nätverken kan leda till en känsla av intrång på privatlivet för användarna. Mildner menar att 

man som användare upplever att Facebook är så pass privat att det är lite som ett vardagsrum, 

inuti den privata sfären. Att då företag och andra aktörer som inte är ”vanliga” användare 

kontaktar och sprider budskap kan det uppfattas och ses som något väldigt negativt. Men, som 

Mildner också påpekar är den avgörande faktorn hur man ”syns” som företag. Om man utan 

finkänslighet klampar på kan vinsten som företaget tänkt sig göra gå förlorad i minskat 

anseende. 

Finkänsligheten anser Nils von Heijne (Pronto) ligger i hur bra förarbete och vilka ämnen 

man ger sig in på som företag. Om man trots allt skulle uppröra någon så ser han de sociala 

medierna som en stor tillgång.

”Man får ju såklart be om ursäkt om någon tar illa upp. Det är 

faktiskt en unik egenskap med sociala medier, man ges en chans 

att be om ursäkt för något som uppfattas som stötande”

Det är ju givetvis en tillgång att om man skulle göra ett snedsteg finns det möjligheter att 

reparera. Denna chans ges genom den dialog som upprättas mellan företag och användare. Det 

blir intressant att sätta detta mot de traditionella massmedierna som visserligen kan gå ut med 

dementier, publicera ursäkter och liknande men ett enskilt företag ges aldrig den möjligheten 

att direkt kommunicera och be om ursäkt till de potentiella kunderna, användarna. 

Fredrik Wass (Internetworld) ser saken ur ett lite annat perspektiv. Precis som de andra 

intervjupersonerna påpekar han den risk det innebär att kontakta någon i ett privat forum för 

ett kommersiellt ändamål. Men enligt Wass bör man inte underskatta den positiva känsla det 

kan väcka hos användaren.

”Det kan ju samtidigt vara uppmuntrande om det handlar om 

något man brinner för. Jag har själv blivit kontaktad många 
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gånger och blir oftast glad när det handlar om något jag har 

intresse och skriver om.”

Niklas Lövkvist (Agency) tror att man måste se det som en tillgång att ha en användare som

ett slags expertnätverk. Om man upphöjer användare och andra intresserade på internet 

kommer man automatiskt att ta hänsyn och inte bara klampa på som han anser att visa byråer i 

dagsläget gör. Att användare av Facebook och andra liknande communities ibland anser att 

företag gör intrång i privatlivet tycker Lövkvist kan förklaras med att man från företagens sida 

inte har en aning om vad man gör. Man upplever att alla syns på ett ställe och att man inte har 

råd att inte synas. Därför tror Lövkvist att man gör många misstag på vägen, att man inte tar 

tillräckligt genomtänkte och strategiska beslut, som i slutändan drabbar den enskilda 

användaren. 

Att inte underskatta sina konsumenter är något som Rodrigo på Sargasso håller med om. Han 

tror att det beteende som kan uppfattas som ett intrång på privat livet är ett resultat av en 

underskattning av användarna.

”Man måste förstå målgrupperna och absolut inte underskatta 

dem, man måsta anta att dem är smarta. Samtidigt måste man 

vara smidig och leva upp till vad man säger annars slår det 

direkt tillbaka.”

Det är helt klart att intervjupersonerna har reflekterat över hur företags och PR-konsulters 

närvaro kan påverka användarna och de eventuella positiva och negativa konsekvenser det 

kan innebära. 

Det blir intressant att se andra sidan av saken. Det är en sak vad företagens representanter 

säger men det blir bara användbart om det sätts i sammanhang med vad intervjuade 

Facebook-användare tycker. 

Flera av användarna förklarar att man är fullt medveten om företags och andra kommersiella 

inslags närvaro på Facebook. Men man menar att detta är något som påverkar dem nämnvärt, 

man blir varken speciellt upprörd eller tycker om det. Men vid frågor om de använder sig av 

det på något sätt visar det sig att flera av de tillfrågade är med i grupper som har ett varumärke 
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som tema. En av de tillfrågade förklarar det som att köpa kläder, man vill genom sitt utseende 

och intressen visa vem man är som person, så även på Internet och Facebook. 

De flesta i gruppen diskuterar om marknadsföring och PR-konsulters närvaro på Facebook 

som om det vore vanlig reklam och något de själva väljer eller väljer bort. Detta är ju också en 

vanlig inställning till mer traditionell reklam, att ”den påverkar inte mig”. Men samtidigt som 

man tror att man kan vara selektiv i vilka budskap som påverkar så har de flesta användarna i 

gruppen begränsat behörigheten till sina profil-sidor. Man tycker att det har inte andra med att 

göra, det är exklusivt för de man faktiskt känner. Det finns alltså ändå en viss känsla av att 

begränsa sig från den stora tillgänglighet man annars utsätts för som Facebook användare. 

Några av användarna uttrycker en oro över hur andra kan påverka deras rykte och menar att 

det är obehagligt att andra praktiskt taget kan lägga upp bilder utan samtycke. Lagligt sett 

måste man fylla i en box när man laddar upp bilderna som styrker att man har fullständiga 

rättigheter att publicera bilderna. Intervjupersonerna menar att detta är något som man klickar 

i utan att faktiskt läsa vad där står och utan någon större ansträngning publiceras bilder på en 

person utan dess faktiska tillkännagivande. En annan intervjuperson menar då att det givetvis 

kan ske var som helst på internet men att skillnaden ligger i att så många av ens vänner och 

bekanta befinner sig på Facebook så koncentrationen av människor som kan se bilden ökar 

jämfört med en vanlig hemsida. 

”Man är ju rädd att förlora kontrollen över bilden av sig själv.”

Gruppen förstår att samtalen som sker på Facebook säkerligen uppmärksammas av någon 

utomstående men man verkar inte nämnbart oroad över detta och på frågan om man 

censurerar sig själv i åtanke att det inte ska utnyttjas av någon annan så svarar en av 

personerna att:

”Jag vill inte lägga ut mina politiska åsikter för det är inget jag 

vill diskutera i det forumet”. 

Intervjupersonerna menar alltså att man lägger ut väldigt mycket personlig information men 

att man dels gör den tillgänglig för endast en viss krets och att man även inom den kretsen 

väljer bort viss information som man antingen inte vill förknippas med eller som är för privat. 

Fokusgruppen poängterar samtidigt att man givetvis inser potentialen i Facebook från företags 
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sida och en person säger att Facebook är den perfekta balansgången mellan för att vara alltför 

massmedialt och alltför privat. 

Integritetsdebatten inom sociala medier och Facebook lever alltså i allra högsta grad och 

tendenserna man kan skönja stämmer överens med det Nordfors och Levin förutspådde i 

”Internetrevolutioner”. Som vi nämnt i teorikapitlet hade dem redan 1999 en tanke om att 

Internet så småningom skulle radera ut gränsen mellan ens profession och privatperson. Den 

integritetsdebatt som blossat upp kan sägas vara ett uttryck för detta. Nätverken skapas för 

rollen som privatperson men när man är där för att sprida ett budskap är man den personen 

som skapade profilen eller är man en anställd på ett företag? Gränsen är onekligen hårfin och 

det kan tyckas obehagligt att faktiskt inte riktigt kunna avgöra. Alla intervjupersoner påstår att 

man är helt öppna i förhållandet till sin konsument vem man är och i vilket syfte man är där, 

men som författarna påpekar är det kanske ibland svårt att ens från företagets sida veta vem 

man är. 

Dessutom påpekar Nord i sin bok IT och demokrati att Internet har visat en tendens att snarare 

fördjupa är bredda och det som blir tydligt i vår insamlade empiri är att man gärna 

specificerar sig på personer som verkar väldigt insatta och besitter en stor respekt inom just 

den kretsen eller målgruppen som företaget vill nå. På Fredrik Wass intervjusvar kan det vara 

en postiv sak att bli kontaktad för ens engagemang och intresse samtidigt som det mycket väl 

kan upplevas som övervakande undersökning och därav bli en negativ reaktion på den kontakt 

som företagen tar med sina blivanden ”ambassadörer”.   

5.4 Marknadsföring på Facebook

Debatten om huruvida Facebooks reklam är ett hot mot den personliga integriteten eller inte 

har pågått ett tag. Fokus har tidigare legat på att Facebook använder sig av riktad reklam, 

vilket innebär att Facebook, med hjälp av användares personliga information, försöker lista ut 

vad du är för en sorts människa och ger dig reklam som de tror du är intresserad av.

En bidragande faktor till den hetsiga diskussionen om huruvida Facebook värnar om sina 

användares personliga integritet eller inte är det kontroversiella annonseringssystem som 

lanserades hösten 2007. Den kommersiella tanken bakom systemet som fick namnet 

”Facebook Beacon” var att användares vänner skulle meddelas om vad de utförde för 
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aktiviteter på Internet. När en användare till exempel köper en bok, så skickades denna 

information vidare till andra. Systemet möjliggör att transaktionsdata från externa aktörer (till 

exempel e-handelssajter och liknande) skickas till Facebook och matchas mot

användarprofiler. Förutom att det är mycket anmärkningsvärt att transaktionsdata delas så 

fritt, så har Facebook valt att göra det oerhört svårt för användarna att avsäga sig denna typ av 

utbyte.

Man kan nog dock påstå att Facebook Beacon slutade i en smärre katastrof då ett antal 

användare fick sin jul förstörd på grund av annonseringsprogrammet. Facebook Beacon 

kartlagde kort och gott vad användarna köpt för julklappar, och presenterade sedan 

informationen för vänner och familj. Kritiken mot Facebooks sätt att annonsera var därefter 

ett faktum, då en rad intresseorganisationer och användare startade omfattande kampanjer mot 

annonseringsprogrammet. Facebook bad kort därpå om ursäkt och ändrade

annonseringsprogrammet till användares fördel.

Det är inte helt oproblematiskt att använda den information man kan skaffa sig på Facebook i 

ett kommersiellt syfte. Gränsen kan vara hårfin mellan att vara för påtagligt säljande och att 

erbjudande något lockande. Intervjupersonerna beskriver på olika sätt hur det här kan vara 

både ett problem och en möjlighet. Brit Stakston (JMW) menar att det kan handla om en 

generationsfråga där yngre människor är mycket mer vana vid ett riktat budskap och tar därför 

inte lika illa vid sig som den äldre generationen internetanvändare tenderar att göra.  

Anders Mildner (sydsvenskan.se) tror att närvaron av företag på de internetbaserade sociala 

nätverken kan leda till en känsla av intrång på privatlivet för användarna. Mildner menar att 

man som användare upplever att Facebook är så pass privat att det är lite som ett vardagsrum, 

inuti den privata sfären. Att då företag och andra aktörer som inte är ”vanliga” användare 

kontaktar och sprider budskap kan det uppfattas och ses som något väldigt negativt. Men, som 

Mildner också påpekar är den avgörande faktorn hur man ”syns” som företag. Om man utan 

finkänslighet klampar på kan vinsten som företaget tänkt sig göra gå förlorad i minskat 

anseende. 

Finkänsligheten anser Nils von Heijne (Pronto) ligger i hur bra förarbete och vilka ämnen 

man ger sig in på som företag. Om man trots allt skulle uppröra någon så ser han de sociala 

medierna som en stor tillgång.
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”Man får ju såklart be om ursäkt om någon tar illa upp. Det är 

faktiskt en unik egenskap med sociala medier, man ges en chans 

att be om ursäkt för något som uppfattas som stötande”

Det är ju givetvis en tillgång att om man skulle göra ett snedsteg finns det möjligheter att 

reparera. Denna chans ges genom den dialog som upprättas mellan företag och användare. Det 

blir intressant att sätta detta mot de traditionella massmedierna som visserligen kan gå ut med 

dementier, publicera ursäkter och liknande men ett enskilt företag ges aldrig den möjligheten 

att direkt kommunicera och be om ursäkt till de potentiella kunderna, användarna. 

Fredrik Wass (Internetworld) ser saken ur ett lite annat perspektiv. Precis som de andra 

intervjupersonerna påpekar han den risk det innebär att kontakta någon i ett privat forum för 

ett kommersiellt ändamål. Men enligt Wass bör man inte underskatta den positiva känsla det 

kan väcka hos användaren.

”Det kan ju samtidigt vara uppmuntrande om det handlar om 

något man brinner för. Jag har själv blivit kontaktad många 

gånger och blir oftast glad när det handlar om något jag har 

intresse och skriver om.”

Jesper Lövkvist (Agency) tror att man måste se det som en tillgång att ha en användare som 

ett slags expertnätverk. Om man upphöjer användare och andra intresserade på internet 

kommer man automatiskt att ta hänsyn och inte bara klampa på som han anser att visa byråer i 

dagsläget gör. Att användare av Facebook och andra liknande communities ibland anser att 

företag gör intrång i privatlivet tycker Lövkvist kan förklaras med att man från företagens sida 

inte har en aning om vad man gör. Man upplever att alla syns på ett ställe och att man inte har 

råd att inte synas. Därför tror Lövkvist att man gör många misstag på vägen, att man inte tar 

tillräckligt genomtänkte och strategiska beslut, som i slutändan drabbar den enskilda 

användaren. 

Att inte underskatta sina konsumenter är något som Rodrigo på Sargasso håller med om. Han 

tror att det beteende som kan uppfattas som ett intrång på privat livet är ett resultat av en 

underskattning av användarna.
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”Man måste förstå målgrupperna och absolut inte underskatta 

dem, man måsta anta att dem är smarta. Samtidigt måste man 

vara smidig och leva upp till vad man säger annars slår det 

direkt tillbaka.”

Det är helt klart att intervjupersonerna har reflekterat över hur företags och PR-konsulters 

närvaro kan påverka användarna och de eventuella positiva och negativa konsekvenser det 

kan innebära. 

Det blir intressant att se andra sidan av saken. Det är en sak vad företagens representanter 

säger men det blir bara användbart om det sätts i sammanhang med vad intervjuade 

Facebook-användare tycker. Flera av användarna förklarar att man är fullt medveten om 

företags och andra kommersiella inslags närvaro på Facebook. Men man menar att detta är 

något som påverkar dem nämnvärt, man blir varken speciellt upprörd eller tycker om det. 

Men vid frågor om de använder sig av det på något sätt visar det sig att flera av de tillfrågade 

är med i grupper som har ett varumärke som tema. En av de tillfrågade förklarar det som att 

köpa kläder, man vill genom sitt utseende och intressen visa vem man är som person, så även 

på Internet och Facebook. 

De flesta i gruppen diskuterar om marknadsföring och PR-konsulters närvaro på Facebook 

som om det vore vanlig reklam och något de själva väljer eller väljer bort. Detta är ju också en 

vanlig inställning till mer traditionell reklam, att ”den påverkar inte mig”. Men samtidigt som 

man tror att man kan vara selektiv i vilka budskap som påverkar så har de flesta användarna i 

gruppen begränsat behörigheten till sina profil-sidor. Man tycker att andra personer inte har 

med det att göra, det är exklusivt för de man faktiskt känner. Det finns alltså ändå en viss 

känsla av att begränsa sig från den stora tillgänglighet man annars utsätts för som Facebook 

användare. 

Några av användarna uttrycker en oro över hur andra kan påverka deras rykte och menar att 

det är obehagligt att andra praktiskt taget kan lägga upp bilder utan samtycke. Lagligt sett 

måste man fylla i en box när man laddar upp bilderna som styrker att man har fullständiga 

rättigheter att publicera bilderna. Intervjupersonerna menar att detta är något som man klickar 

i utan att faktiskt läsa vad där står och utan någon större ansträngning publiceras bilder på en 
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person utan dess faktiska tillkännagivande. En annan intervjuperson menar då att det givetvis 

kan ske var som helst på internet men att skillnaden ligger i att så många av ens vänner och 

bekanta befinner sig på Facebook så koncentrationen av människor som kan se bilden ökar 

jämfört med en vanlig hemsida. 

”Man är ju rädd att förlora kontrollen över bilden av sig själv.”

Gruppen förstår att samtalen som sker på Facebook säkerligen uppmärksammas av någon 

utomstående men man verkar inte nämnbart oroad över detta och på frågan om man 

censurerar sig själv i åtanke att det inte ska kunna utnyttjas av någon annan så svarar en av 

personerna att:

”Jag vill inte lägga ut mina politiska åsikter för det är inget jag 

vill diskutera i det forumet”. 

Intervjupersonerna menar alltså att man lägger ut väldigt mycket personlig information men 

att man dels gör den tillgänglig för endast en viss krets och att man även inom den kretsen 

väljer bort viss information som man antingen inte vill förknippas med eller som är för privat. 

Fokusgruppen poängterar samtidigt att man givetvis inser potentialen i Facebook från företags 

sida och en person säger att Facebook är den perfekta balansgången mellan för att vara alltför 

massmedialt och alltför privat. 

Integritetsdebatten inom sociala medier och Facebook lever alltså i allra högsta grad och 

tendenserna man kan skönja stämmer överens med det Nordfors och Levin förutspådde i 

”Internetrevolutioner”. Som vi nämnt i teorikapitlet hade dem redan 1999 en tanke om att 

Internet så småningom skulle radera ut gränsen mellan ens profession och privatperson. Den 

integritetsdebatt som blossat upp kan sägas vara ett uttryck för detta. Nätverken skapas för 

rollen som privatperson men när man är där för att sprida ett budskap är man den personen 

som skapade profilen eller är man en anställd på ett företag? Gränsen är onekligen hårfin och 

det kan tyckas obehagligt att faktiskt inte riktigt kunna avgöra. Alla intervjupersoner påstår att 

man är helt öppna i förhållandet till sin konsument om vem man är och i vilket syfte man är 

där, men som författarna påpekar är det kanske ibland svårt att ens från företagets sida veta 

vem man är. 
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Dessutom påpekar Nord i sin bok ”IT och demokrati” att Internet har visat en tendens att 

snarare fördjupa är bredda och det som blir tydligt i vår insamlade empiri är att man gärna 

specificerar sig på personer som verkar väldigt insatta och besitter en stor respekt inom just 

den kretsen eller målgruppen som företaget vill nå. På Fredrik Wass intervjusvar kan det vara 

en positiv sak att bli kontaktad för ens engagemang och intresse samtidigt som det mycket väl 

kan upplevas som övervakande undersökning och därav bli en negativ reaktion på den kontakt 

som företagen tar med sina blivanden ”ambassadörer”.

5.5 Förhållandet företag - konsument

I teoriavsnittet som behandlar PR-branschens utveckling konstateras det att sättet att arbeta 

har förändrats. Tidigare handlade PR-verksamheten främst om att skapa så mycket publicitet 

som möjligt, nu handlar det snarare om en ömsesidig förståelse och ett långsiktigt 

relationsbyggande mellan företag och dess kunder. Fredrik Wass menar att de sociala 

nätverken på Internet har medfört att kommunikationsflödet har förändrats, då information 

och kunskap numera kommer från flera håll istället för ett. 

”Facebooks styrka är att människor delar med sig av egen 

information. Informations- och kunskapsflödet ökar.  Detta är 

en revolution. I och med de sociala mediernas uppgång har 

kommunikationsflödet förändrats. Från envägs till en dialog”

Nils von Heijne framhåller hur viktigt det är att anpassa sig efter de nya medierna. Han menar 

att det handlar om att lyssna på kunder istället för att bara pumpa ut information. Heijne 

lovordar den mer öppna kommunikationen och hävdar att den är positiv för PR-verksamheten, 

så länge man vet hur man ska använda den.

”Det är som att dejta, inte bara prata om sig själv. Lyssna först 

kommunicera sen. Verkligen förstå målgruppen, sedan ge ett 

erbjudande.” 

Det finns olika sätt för företag och organisationer att se på sin målgrupp. Larsson är, som 

tidigare sagts i teorin, en förespråkare för att se kunderna (eller publiken som han kallar det) 
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som ett antal individer istället för ett sammansatt objekt som fungerar som konsumenter av 

budskap som företag kommunicerar. Larsson menar att denna relation mellan producent och 

konsument är förlegad. Han framhåller att publiken istället bör ses som en jämställd 

samtalspartner, vilken företag och organisationer bör hålla en dialog med.  Relationen mellan 

ett företag och dess kunder kan fungera som ett genuint samarbete som gynnar båda parter, 

menar Larsson.   

Samtliga av intervjupersonerna håller med om att målgrupper ofta är smartare än vad man 

tror. På Sargasso menar man att det är viktigt att förstå och lära känna sina kunder, att aldrig 

underskatta dem. 

”Under-cover slår alltid tillbaka förr eller senare.”

Brit Stakston bloggar kontinuerligt om de potentiella fördelar som hon menar att det finns i att 

använda sociala nätverk i relationsbyggande syfte. I en nyskriven artikel på JMW:s hemsida 

behandlar hon transparensen av företag och funderar på om vi ens är beredda på den 

personifiering av företag som sociala medier kan bidra till. Stakston menar att det är en stor 

omställning för kunder, anställda och media då företag plötsligt börjar hålla en ny typ av 

dialog med omvärlden och därmed kanske utmana de stereotypa bilder som finns kring många 

organisationer och företag.  

”Är vi beredda på att världsbilden kommer se helt annorlunda 

ut om vi vågar använda dynamiken i de sociala medierna fullt 

ut?”

Stakston hävdar att de sociala medierna utgör en oerhörd potential för en ny typ av 

kommunikation mellan företag och dess omvärld. Hon menar att alla parter tjänar på denna 

nya dialog då konsumenten får veta mer om företaget och företaget får en ny chans att lära 

känna sin målgrupp och deras behov. Samtidigt, resonerar Stakston, att det kan tänkas att de 

traditionella rollfördelningarna mellan företag och kunder är lättare att acceptera för 

allmänheten. Stakston frågar sig om människor är beredda på en tvåvägskommunikation, en 

genuin dialog, eller om det kanske är lättare när världen består av vi och dem.

Fredrik Wass resonerar även han kring huruvida sociala medier medverkar till företagens 

transparens eller inte. Wass understryker att företag och organisationer gärna vill verka 
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genomskinliga, då det ökar trovärdigheten hos omvärlden. Han säger vidare att det dock oftast 

bara handlar om en låtsastransparens. Wass hävdar att företag fortfarande har makten att välja 

hur mycket man vill visa utåt. 

5.6 Resultatsammanfattning

Nedan följer en kort sammanfattning av det vi presenterat i vår empiridel och som man som 

läsare bör ha färskt med sig in slutdiskussionen. Det är uppdelat enligt vår tidigare 

disposition. 

Web 2.0: Det vi vill lyfta fram är den nya era av internetanvändning som vi gått in i. Vi har 

valt att ta in uttryck som webb 1.0 och webb 2.0.  Det som är signifikativ för webb 2.0 är 

större makt och inflytande hos användaren, ett större utrymme för ett fritt publicerande och en 

utökad förutsättning för kommunikation. I diskussionen om internet och dess möjligheter ger 

vi exempel på några av de strategiska kommunikationsmodellerna som är sammankopplat 

med ämnet. Word-of-mouth är en av de viktigaste och handlar om att få ett positivt rykte att 

spridas i en hög takt mellan olika internetanvändare. 

Det vi fått fram genom våra intervjuer är också den skiljelinje som internet skapat mellan 

sociala medier och traditionella medier. Sociala medier kan till skillnad från traditionella 

medier användas med ett mycket mer riktat budskap och till direkta uttänkta målgrupper. Vi 

har tagit upp några exempel på hur de sociala medierna kan användas och det samlade 

intrycket från intervjuerna är att det ligger en stor potential i att kunna utnyttja sig av de 

sociala medierna i ett PR-syfte. Att sociala medier redan skaffat sig en viss status visas i hur 

intervjupersonerna menar att man på ett eller annat sätt måste förhålla sig till de nya 

förutsättningarna. Precis som vi tidigare påpekat så har de traditionella medierna antytt ett hot 

från de sociala medierna och detta visar än mer på dess betydelse. 

Unikheten med Facebook: Då de sociala nätverken på senare tid har lockat till sig en äldre 

publik ökar också det kommersiella tänket.  Facebook har till exempel kommit att bli en 

tacksam källa för konsument- och användaranalyser eftersom ”alla finns där”. Samtidigt 

märks det att Facebook av användare är sedd som en privat sfär då det är tydligt att 

användarna inte vill störas av reklam och annonser. Intervjupersonerna pratar om Facebook 
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som ett ”seriöst och ”vuxet” nätverk där konceptet bygger på uppriktighet kring den egna 

personen, till skillnad från många andra sociala nätverk på Internet. 

Integritet: Både genom våra intervjuer och genom traditionell media har vi uppmärksammat 

en diskussion kring det användaravtal som skapas när en person blir medlem på Facebook.

Det råder delade meningar om hur pass allvarliga konsekvenserna av avtalet verkligen är men 

klart är att avtalet inte lämnar många alternativ till användaren, allt eller inget. 

Att kommersiella intressen finns på Facebook är ett faktum som alla intervjupersoner 

poängterar, frågan handlar om hur de existerar där. En diskussion om hur synliga eller öppna 

företag verkligen är på Facebook är en viktig del i våra resultat och delvis tanken med 

uppsatsen. Några företag visar exempel på synliga lösningar men samtidigt vill man inte 

”klampa på” och det pågår hela tiden en debatt om hur mycket det får kännas och synas att 

kommersiella intressen finns på sajter som har ett mer socialt än kommersiellt ursprung. I våra 

resultat finner vi också en intressant observation om att Facebook och andra sociala medier 

faktiskt ger en unik och ny möjlighet till att dementera, förklara och kommunicera med sina 

kunder eller andra berörda.  

Marknadsföring på Facebook: Möjligheten att kunna hitta just den målgrupp ett företag 

söker, oavsett om det är ”bowling-intresserade män i 50-årsåldern från landsbygden” eller 

”trendiga tonårstjejer i Malmö” är förstås lockande för många företag och organisationer. Med 

detta följer också en debatt kring den personliga integriteten. Är det kränkande att få reklam 

om inkontinensskydd eller hur långt får de kommersiella strategierna sträcka sig? När 

Facebook-användare helt oanmält fick sina julklappar berättade för sig julen 2007 var det 

många som protesterade. ”Ett problem och en möjlighet” säger experterna. Huruvida 

användare personligen reagerar på den riktade marknadsföringen verkar till synes, och som 

kan antas, vara individuellt. Vissa användare tycker att det är effektivt och uppskattar den 

personliga reklamen medan andra finner det rent kränkande. ”Att aldrig underskatta kunden” 

är i vilket fall ett genomgående argument hos företag som använder sig av marknadsåtgärder 

på sociala nätverk.  

Förhållandet företag-konsument: Att relationen mellan företag och dess kunder har 

förändrats i takt med de sociala nätverken ser vi tydliga exempel på. Den stora frågan är hur 

företagen ska förhålla sig till denna öppna typ av kommunikation och till vems fördel den är. 
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Hos intervjupersonerna är det blandade åsikter i frågan. Många menar att den öppna dialogen 

är till företagens fördel då man får en chans att lära känna sin målgrupp och deras behov. 

Samtidigt blir företagen mer sårbara och ett klagomål från en person kan snabbt utvecklas till 

en offensiv kritik från en samling konsumenter. Specialisternas råd är att använda de sociala 

nätverken med en dos av eftertänksamhet och att aldrig förringa användarens makt. 
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Som avslutning ligger den för uppsatsen inte största men viktigaste del. Här summerar vi våra 

avslutande tankar och analyspoänger.  

6. Slutdiskussion

Det som blivit tydligt för oss under insamling och bearbetning av vår empiri är att 

maktförhållandet mellan det vi valt att kalla företag och konsument är det centrala dels i 

denna uppsats och en av de viktigaste faktorerna i sociala medier. Känslan att sociala medier 

är ett nytt sätt för fler att komma till tals och för att bryta den klassiska mediehierarkin känns 

tydlig och stark. Med uttrycket mediehierarkin syftar vi på den symbolmakt som de 

traditionella massmedierna har besuttit i så många år. 

Thompsons definition av symbolmakt återfinns i teorikapitlet och genom uppsatsen är det 

tydligt att det är den sortens makt konsumenten och företagen utövar mellan varandra. Som en 

del i vår slutstats vill vi poängtera att det är denna sorts makt vi anser har förändrats. Vi ser att 

konsumenten har fått ett ökat inflytande över vad som betyder något, makten över meningen 

av symboler.  

Vi använder oss av Grunnigs publicitetsmodell och tittar närmre på den symetriska och den 

asymmetriska kommunikationsmodellen. Det är givet att den symetriska modellen är den 

ultimata modellen att sträva efter. Vi argumenterar för att traditionell massmedia är 

svårplacerat i Grunnigs modell men att det handlat om en envägs kommunikation är vi 

övertygade om. Att man kan sms:a in till en studio eller att det finns en tittarombudsman på 

de flesta kanalerna känns mer som yta än en verkligt uppriktig ansats till förändring. 

Men som vi presenterat tidigare handlar de nya sociala medierna om att man inte behöver 

någon tillåtelse eller nyhetsvärdering för att kunna publiceras och läsas av miljoner 

användare. Dessutom erbjuder de sociala medierna inte bara en läsning utan har ett format 

som erbjuder en verklig feedback och diskussion. Detta är också de förutsättningar som 

presenteras av intervjupersonerna som menar att media, och framförallt PR-branschen, 

tidigare placerats i den asymmetriska kommunikationsmodellen men att man nu nått en 

symetrisk kommunikation mellan företag och konsument. Detta är dock inget vi riktigt håller 

med om. En del i vår slutsats är att man med sociala medier visserligen strävar och kommer 
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närmre mot att passa in i en symetrisk kommunikationsmodell men att man inte nått ända dit. 

Den transparens som man pratar om är till en viss del frivillig för företagens sida.  Man visar 

och ger bara så mycket av sitt företag som man själv vill. Dock vill vi också påpeka att man 

med sociala medierna ges en möjlighet att sprida sina egna budskap och tankar om företag 

även utanför företagets egna ramar.  Ett enkelt exempel är de ”hat” grupper som skapas på 

Facebook som ett missnöjesuttryck över till exempel SJ:s nya biljettssystem. Dessa 

diskussioner är något som sprids snabbt till många användare både innanför och utanför 

nätverket och är inget som ett företag kan styra. Man kan givetvis göra förebyggande åtgärder 

och sedan försöka dementera och bemöta kritiken men det är på användarnas villkor. 

Vi har klargjort att Facebook är ett exempel på ett socialt nätverk där användare är öppna med 

sina identiteter, man försöker alltså inte dölja vem man är med ”nicknames” och liknande. 

Den här öppenheten inom sociala medier har bidragit till en integritetsproblematik, vilken 

kommunikationsåtgärder från företagens sida måste anpassas till för att inte verka kränkande. 

Man kan tänka sig att företagen agerar mer öppet och tydligt som följd av detta. Men, som vi 

har sett, finns också risken att företag och organisationer agerar mer dolt, genom att till 

exempel anlita privatpersoner som sprider vidare budskap och utger sig för att vara avsändare. 

Transparensen minskar då istället för att öka, alltså i motsats till vad representanter från PR-

branschen hävdar. Att våra ”experter” på ämnet talar så gott om sociala medier i ett 

demokratiskt perspektiv låter förstås bra, men man får inte glömma bort att dessa företräder 

företag och inte är helt objektiva. Man kan ju faktiskt tänka sig att representanter för

ekonomiska intressen inte alltid prioriterar demokratins fördelar framför de ekonomiska. 

Varför de då väljer att framställa de sociala mediernas potential i nästan uteslutande god dager 

går endast att spekulera i.

Vad som är intressant i sammanhanget är att användare, eller konsumenter, inte verkar känna 

någon större oro när det handlar om integritetsfrågor, trots att de mycket väl vet att 

information kan utnyttjas av kommersiella aktörer. Kan man då anta att användare är så 

smarta att de inte går på kommersiella strategier som företrädarna för PR-branschen menar?

Detta skulle i så fall innebära att företag tvingas vara ”ärliga” och på så sätt öka transparensen 

och därmed kundernas makt. 

För att återkomma till Habermas och hans tankar kring demokrati och samhällsdebatt vill vi 

understryka att det ”reklam- och nöjes samhälle” som han kritiserar, förmodligen inte har 
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förändrats. Vi låter denna fråga vara osagd. Vi har ju i denna studie faktiskt koncentrerat oss 

på själva konsumtionssamhället, nämligen relationen mellan företag och dess målgrupp. Det 

vi menar har förändrats är snarare massmediernas monopol som informations- och 

kunskapsspridare. Då Habermas anser att medborgarna har flyttats längre bort från att vara 

delaktig i ett officiellt forum för debatt menar vi att de nya forum som skapats i och med de 

sociala medierna i viss mån tar oss tillbaka till de former för kommunikation som Habermas 

förespråkar. 

Publiken är alltså inte längre en massa av passivt mottagande konsumenter, utan är i allra 

högsta grad en grupp av aktiva individer som har möjligheten att påverka sin omvärld. Vi har 

inga statistiska siffror på hur många konsumenter som faktiskt använder sig av sociala medier 

för att påverka och kommunicera med företag och organisationer. Det är inte syftet med vår 

studie. Vi har istället kommit fram till att det faktiskt finns en möjlighet, en ny typ av forum 

som förändrar dialogen mellan kund och företag och därmed omkullkastar den traditionella 

rollfördelningen mellan dessa parter.  

Vi tycker oss se att massmedia intar en avvaktande ställning gentemot sociala medier då den 

publicering vi har tagit del av angående sociala medier i många fall är skildrad ur ett negativt 

perspektiv. Man kan tänka sig att traditionell massmedia känner sig hotad av detta nya forum, 

då det ger en möjlighet för medborgare att sprida information och kunskap på samma sätt som 

traditionella medier. Offentlighet, så som Habermas använder begreppet är som sagt inte 

applicerbart i dagens samhällsformer. Däremot menar vi att det finns en potential i sociala 

medier att fungera enligt offentlighetsidealet, vilket innebär att ”vanliga” människor träffas i 

öppna möten och diskuterar allt mellan himmel och jord. Då vi har koncentrerat oss på ett 

kommersiellt perspektiv skulle medborgare kunna beskrivas som ”kundborgare”, då vi menar 

att det med hjälp av sociala medier har uppstått ett mer demokratiskt förhållande företag och 

konsument emellan. 
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Nedan följer en förteckning av de källor vi valt att använda oss av. De är indelade i artiklar, böcker, 

internetsidor och till sist de intervjuer vi gjort.

7. Referenser

Acquisti, A. Gross, R. “Information Revelation and Privacy in Online Social Networks (The 

Facebook case)”, WPES, 2005

Acquisti, A. Gross, R. “Imagines Communities Awarness, Information Sharing, and Privacy 

on the Facebook”, PET, 2006

Ashcroft, L. and Hoey, C. “PR, marketing and the internet: implications for information 

professionals”, MCB University press, 2001

Berkley, H. “Marketing in the new media”, Self-counsel press, 2007

Bjurström, E, Fornäs, J, Ganetz, H ”Det kommunikativa handlandet: Kulturella perspektiv på 

medier och konsumtion”, Nora 2000

Bugeja, MJ, ”Facing the facebook”, The Chronicle of higher education, 2006

Dalfelt, S. & Falkheimer, J. ”PR-industrin, lobbyisterna och demokratin”, Nodicom, 2001

Goulding, C. ” Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business and Market 

Researchers”, Sage Publications Ltd, 2002

Grunig, James E. ” Excellence in public relations and communication management”, 

Erlbaum, 1992

Fernando, A. ”Social media changes the rules”, Communication world, 2007

Karaszi, P. ”Stora PR-boken”, Prime PR, 2004

Larsson, L. ”PR på svenska”, Studentlitteratur, 2002



58

Nord, L. “IT och demokrati”, Studentlitteratur, 2002

Norfors, L. "Internetrevolutioner, så förändras våra liv av Internet- fyra framtidsscenarier”, 

Ekerlid, 1999

Ó Baoill, A. “Conceptualizing The Weblog: Understanding what it is in order to imagine what 

it can be”, University Illinois at Urbana-Champaign

Quinn Patton, M.”Qualitative Research and Evaluation Methods”, Sage Publications Ltd, 

2002

Rotheaermel T, F. Sugiyama, S. “Virtual internet communities and commercial success; 

individual and community-level theory grounded in atypical case of TimeZone.com”, SAGE 

Publications, 2000

Thompson, John B. “Medierna och moderniteten”, Daidalos, 2001

Wibeck, V. ”Fokusgrupper”, Studentlitteratur, 2000

Internetsidor:

http://www.d4d.se/node/1449
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/sociala-natverk-pa-webben
http://web20.se
www.facebook.se

Intervjuer:

Nils Von Heijne, Pronto Communication, 2007-11-26

Jesper Lövkvist, Agency, 2007-11-28

Anders Mildner, sydsvenskan.se, 2007-12-06

Hanna Mittjas och Rodrigo Pozo Gravitz, Sargasso Kommunikation 2007-11-26

John Norvell, Antropologi Professor Scripps College, 2008-05-10

John Sandström, Prime PR, 2007-11-26

Brit Stakston, JMW Kommunikation, 2007-11-28

Fredrik Wass, Internetworld, 2007-11-27



59

Bilaga 1.  Det inledande brevet till intervjupersonerna

Hej!

Vi heter Charlotte Brodin och Linda Andersson och läser c-kursen i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Växjö universitet.  Just nu har vi inlett vårt c-uppsats projekt 
som ska behandla hur sociala medier (t.ex. Facebook) kan användas som ett verktyg för PR 
och opinionsbildning. 

Anledningen att vi kontaktar er är för att vi har förstått att ni har kompetens inom detta 
område. Vi skulle gärna vilja genomföra en intervju med er (eller den ni finner lämpligast), då 
vi tror och hoppas att era åsikter och erfarenheter inom området kan bidra till vår uppsats.

Vi kommer att befinna oss i Stockholm under vecka 48 och hoppas att ni då har tid för 
intervju, vi är flexibla med tiderna så det är när och om ni har tillfälle. 

Tack på förhand!

/Charlotte Brodin och Linda Andersson

Alt. 

Hej!

Vi heter Charlotte Brodin och Linda Andersson och läser c-kursen i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Växjö universitet.  Just nu har vi inlett vårt c-uppsats projekt 
som ska behandla hur sociala medier (t.ex. Facebook) kan användas som ett verktyg för PR 
och opinionsbildning. 

Anledningen att vi kontaktar er är för att vi har förstått att ni har kompetens inom detta 
område. Vi skulle gärna vilja genomföra en intervju med er (eller den ni finner lämpligast), då 
vi tror och hoppas att era åsikter och erfarenheter inom området kan bidra till vår uppsats.

Vi kan lätt ta oss till Lund så därför är det helt upp till er när och om vi kan genomföra en 
intervju.

MVH/
Charlotte Brodin och Linda Andersson
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Bilaga 2. Intervjuguide

Bakgrund

Berätta om PR-byrån som du jobbar för. Vad har ni för speciell kompetens, vilka uppdrag tar 
ni o.s.v?

Vad har du för arbetsuppgifter? Vad är din roll i företaget? Vad har du för bakgrund? 

Bakgrund till Facebook och användandet av sociala medier

När började ni arbeta med sociala medier? Varför? Var fick inspiration ifrån?
Använder ni just Facebook som verktyg? Varför finns ni på Facebook? Vad skiljer Facebook 
från andra sociala nätverk? Varför tror ni Facebook blivit så stora jämfört med andra?

Strategier

Hur går ni tillväga (strategier)? Går ni under riktigt namn eller förekommer det att ni uppger 
att ni är någon annan, för att nå målgrupp mer effektivt o.s.v? 

Vad är positivt/negativt med Facebook som verktyg för PR? Vad finns det för förutsättningar? 
Vad finns det för eventuella risker? Är Facebook en möjlighet eller en nödvändighet?

Hur ser framtiden ut för Facebook? Hur tror du att Facebook kommer att utvecklas? 

Word-of-mouth

Vad innebär begreppet, varför är det bra i sammanhanget? Vad är positivt/negativt? 

Integritetsproblematiken

Vad tycker ni om att man som användare lägger ut så pass mycket information om sig själv? 
Finns det information som ni inte skulle kunna använda av olika skäl? Exempel

Makten över budskapet (diskussion i ett vidare perspektiv)

Hur ser ni på kommunikationsflödet? Håller ni med om ett det förändrats till att användare 
blivit medproducenter och vad har ni för tankar kring det? 


