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Abstract  

Title: Communications through Social media – new challenges for organizations 
Kommunikation i sociala medier – nya utmaningar för organisationer 

Author: Jenny Lilius 
Location: University of Kalmar 
Language:  Swedish 
Number of pages: 46 (62 including appendix)  
Level: BA Thesis in media and Communications Studies  

Aim: The main purpose of this thesis was to explore what kind of challenges 
organizations face when communicating through social media. Because social 
media is a new phenomenon the thesis also examined how organizations active 
in Sweden today looks upon, defines, monitoring what is said about them and 
uses social media today.  

Method: The thesis was based upon the qualitative gathering of empirical facts.  
Through deep interviews with five organizations and literature studies the author 
was able to gather the results.   

Theories The analysis is primarily based upon theories about organizational 
communications such as PR, Rogers’s diffusions of innovations and the 
marketing mix. But the study also includes theories digital communication and 
the different views upon communications.  

Main results: Through my thesis I was able to find out that the organizations look upon social 
media the same way as many PR consultants and practitioners do. Their mutual 
viewpoint is that social media is a consumer generated media and a platform for 
dialogue. This led me to the conclusion that an academic definition should be 
able to be drawn as well. The way the organizations defines social media differs 
from how they use it in their communication. All the contributory organizations 
use social media mainly for PR and marketing purposes and not for 
conversations with their surroundings. All but one organization have some kind 
of contemporary social and environmental analysis that includes social media. 
The thesis shows that there are many challenges that organizations have to face 
when deciding to start communicating through social media. The biggest 
challenge is to decide to what degree the organization is willing to have a 
rewarding and mutual dialogue or just want to use the media to reach new target 
audience. 

Keywords:  Social media, sociala medier, web 2.0, Organisationskommunikation, 

Organizational Communications, omvärldsbevakning,  
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1 Introduktion 

I det här kapitlet introduceras läsarna till begreppen sociala medier samt webb 2.0 och 

Internets utveckling. Redogörelse görs även för tidigare forskning. Problemformuleringen 

mynnar sedan ut i uppsatsens syfte och frågeställning. Avslutningsvis behandlar kapitlet 

uppsatsens avgränsning och upplägg.  

1.1 Bakgrund  

Inom PR- och kommunikationsbranschen är sociala medier det absolut hetaste samtalsämnet. 

Det talas vitt och brett om dess potential och om att det är dags att ”hoppa på tåget” och börja 

använda möjligheterna med sociala medier för kunddialog och marknadsföring. Toppchefer 

rekommenderas att börja blogga, lägga upp en film på Youtube samt att hålla koll på vad som 

sägs om organisationen i de nya kanalerna. En lysande framtid spås för dem som använder 

sociala medier i sin marknadsföring. Det sociala nätverket Facebook har till exempel idag 

över 200 miljoner användare (SvD, 2009).  

Den stora IT kraschen under början av 2000-talet markerade en vändpunkt i Internets historia. 

De organisationer vilka överlevde kollapsen verkade alla något gemensamt nämligen att de 

lyckades ta till sig nätets styrka och utnyttja användarnas kollektiva intelligens. Under en 

konferens myntade den amerikanska författaren Tim O’Reilly uttrycket ”webb 2.0” (O'Reilly, 

2005) . O’Reilly liknar Internet som en plattform vars innehåll präglas av det är 

användargenererat och bygger på öppenhet. Cormode och Krishnamurthy skriver i en peer 

review artikel publicerad hos First Monday (Cormode & Krishnamurty, 2008) att skillnaden 

mellan webb 1.0 och 2.0 ligger i strukturen -syftet och layouten för webbsidor, de tekniska 

lösningarna - kodning vilken underlättar användarinteraktion samt de sociologiska aspekterna 

-grupperingar och internaktion mellan vänner. O’Reilly menar att det finns tre villkor vilka 

hemsidor måste uppfylla för att få benämnas som webb 2.0 (O'Reilly, 2005). Dessa villkor är 

att användarna ska kunna vara med och bidra till dess utveckling, att användarna ska ha 

kontroll och att hemsidan har en användbar och interaktiv design. Nyckeln till framgång i 

webb 2.0 är alltså enligt O’Reilly att ta tillvara på användarnas bidrag (ibid.).   

De olika medierna glider in i varandra och konvergens uppstår mellan olika kanaler så som 

TV, radio, tidningar och Internet (Gripsrud, 2002, s. 365).  
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På Sveriges Radios hemsida (sr.se, 2009) kan du antingen lyssna på en direktsändning eller 

lyssna på redan sända program via poddradio. SVT Play (SVT, 2009) erbjuder sina tittare att 

se på SvTs program ”var de vill och när de vill”. Programmet Efterlyst på TV3 (2009) bygger 

på tittarnas interaktivitet och att de hör av sig med tips om de fall som programmet tar upp. 

Tittarna erbjuds att chatta direkt under sändningstid med programledarna, skicka in tips via 

sms eller telefon. Du kan även se programmet via din mobiltelefon. Svenska tidningar 

erbjuder via internetversionerna av sina tidningar möjligheten att kommentera skrivna artiklar. 

De ser även till att länka till bloggar vilka behandlar artikeln i sig eller ämnet.  

Ett annat tydligt exempel på mediernas konvergens är FRA debatten som pågått i svensk 

media. Debatten startade i den så kallade bloggosfären och övergick sedan till den mediala 

agendan. En enkel sökning på Google med orden ”FRA lagen” gav 7 620 000 träffar på bara 

några sekunder (Google).  

Jostein Gripsrud skriver i sin bok Mediekultur och mediesamhälle att ”digitaliseringen av 

medierna bjuder på mer än bättre bild och ljud” (Gripsrud, 2002, s. 364). En ökad 

interaktivitet mellan sändare och mottagare ger publiken nya möjligheter till feedback (ibid.). 

Sociala medier är de nya plattformar genom vilka du kan båda sända ut ditt budskap eller 

samla in åsikter från andra.  

Den enskilde individen kan idag ta emot medieinnehållet direkt utan att gå via TV, radio eller 

pressen (Dahlgren, 2002, s. 42). Innehållet anpassas efter individens önskemål och erbjuder 

förutom en individualisering även en möjlighet till att sprida eller förändra innehållet (ibid.). 

Falkheimer (2002, s. 20) skriver att vi lever i ett medialiserat samhälle, där mediernas makt 

över människors identiteter och attityder ökar.  Samtidigt blir nya sociala rörelser och 

subgrupper allt starkare (ibid.).   

I en debattartikel på Aftonbladets hemsida (2008-07-31) skriver kommunikationskonsulten 

Brit Stakston och kreativa planeraren Niclas Strandh att de anser att bloggosfären är på väg att 

bli en fjärde statsmakt. De ser att rollfördelningen mellan bloggarna och de traditionella 

medierna är på väg att förändras. De skriver även i artikeln att de sociala medierna utmanar de 

traditionella mediernas gatekeeper funktion och att ett paradigmskifte är på väg.  
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Att hitta en definition av vad sociala medier innebär har visat sig vara väldigt svårt. Den 

definition, vilken på ett nyanserat sätt beskriver både fenomenet och de olika tekniska 

plattformarna, hittade jag i en bok publicerad av Niall Cook. Cook arbetar i vanliga fall som 

kommunikationskonsult vid Hill & Knowlton och är därmed en praktiker inte forskare. För 

uppsatsen har det ändå varit nödvändigt att ha en definition av sociala medier att resonera 

kring. Under arbetet har jag därför applicerat Cooks definition på sociala medier. Cooks 

definition redovisas i fulltext här nedan.  

Sociala medier innefattar de digitala kommunikationsformerna som finns för att dela 

upplevelser, åsikter och innehåll. Skaparna är användarna själva och all sorts information 

publiceras och skapas online (Cook, 2008). Ofta är sociala medier synonymt med de olika 

plattformarna för kommunikation så som bloggar, poddsändningar, wikis eller sociala 

nätverk. Innehållet i sociala medier är användar-/konsumentanpassat. De sociala 

mediernas potential handlar om dialog, nätverkande och att användarna skapar och delar 

med sig till varandra (ibid.).  

Sociala medier är en kraft att räkna med. De har potentialen att förändra mediebilden till att 

handla om dialog istället för kommunikation. De har även makten att få användarna att sätta 

mediaagendan istället för att passivt sitta bredvid.  Internets genomslag har medfört att de 

etablerade massmedierna har förlorat sin ställning som allmänhetens enda källa till kunskap 

och inställning (Karlssson, 2008, s. 9).  Så väl användare som organisationer kan nå ut till 

andra utan att begränsas av traditionella mediers gatekeeper eller begränsade utrymme (ibid.). 

Internet har utvecklat och öppnat upp nya vägar för organiserig och kommunikation samt 

möjliggjort utvecklingen av olika sociala rörelser (Castells, 2002, s. 146). 

1.2 Problemdiskussion 

Via de sociala medierna öppnas helt nya arenor för kommunikation och dialog för 

organisationer. De kan nu på ett enkelt sätt tala med så väl omvärlden i stort som de lokala 

kunderna i smått. Det kan leda till många innovationer och nya möjligheter. Det går även att 

använda de nya medierna för ren marknadsföring eller helt enkelt bildandet av en ny 

organisation.  
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Samtidigt som Internet utgör en ovärderlig kanal där organisationen är fri att sprida sin 

information så uppstår en paradox då den ökade digitaliseringen även medför en minskad 

möjlighet till kontroll (Karlssson, 2008, s. 8). Det blir allt svårare för organisationerna att 

kontrollera den externa kommunikationen. Internt material kan på bråkdelen av en sekund 

spridas och mångfaldigas utanför organisationen (ibid.). Ryktesspridning, förtal eller bojkotter 

har också fått en ny arena i och med de sociala medierna. Dessa nya utmaningar gör att 

organisationer bör ha någon sort beredskap för att hantera kriser som utvecklas genom sociala 

medier. De sociala medierna utmanar även själva organisationsformerna då en närvaro i dessa 

ställer krav på organisationen gällande personalstyrka. Att verka i kanaler vilka bygger på 

dialog och två-vägs kommunikation innebär att det måste finnas resurser med tillräckligt 

mycket makt för att kunna agera självständigt. Organisationen bör utveckla en väl genomtänkt 

strategi för att hantera och agera i dessa medier. De behöver även samla in kunskap kring vad 

de nya medierna innebär för just deras verksamhet och se över hur de kan komma att gynna 

organisationen. Peter Jakobsson (Jakobsson, 1998) beskriver en digital strategi som: 

… ett noga, genomtänkt, klart uttalat och långsiktigt inriktat handlingsmönster som ett 

företag tillämpar i syfte att vinna konkurrensfördelar genom användning av 

informationsteknik (Jakobsson, 1998, s. 26). 

1.3 Syfte  

Studien ämnar ta reda på hur organisationer verksamma i Sverige idag ser på och förhåller sig 

till sociala medier. Är de plattformar för dialog eller enbart en ny kanal för marknadsföring 

och PR?  Det är även intressant för studien att ta reda på hur de gör för att bevaka vad som 

sägs om dem i dessa kanaler. Via sociala medier (så som exempelvis bloggar) kan nätets 

användare kommunicera med andra och skapa många nya problem för organisationer. Men de 

kan även kommunicera direkt med organisationen, istället för att vända sig till en tredje part. 

Slutligen så är det även av värde att ta reda på hur organisationerna ser på sociala mediers 

framtid. Är de en försvinnande trend eller kommer användningen av sociala medier att öka? 

Hur ser det ut för deras egen framtid när det kommer till sociala medier? Syftet med 

uppsatsen är således att försöka ta reda på vilka utmaningar organisationer verksamma i 

Sverige ställs inför idag beträffande kommunikation i sociala medier. 
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1.4 Frågeställning  

För få svar på uppsatsens syfte behöver jag undersöka och ta reda på följande:  

Hur förhåller sig svenska organisationer till sociala medier idag?  

Hur använder de sig utav sociala medier i sin kommunikation idag? 

Hur bevakar organisationen vad som sägs om dem i de sociala medierna?  

Hur ser de på framtiden beträffande sociala medierna, i stort och för sin egen del?  

 

1.5 Avgränsning 

Utöver en begreppsdefinition i bakgrundskapitlet kommer ingen närmare genomgång utav 

sociala medier att förekomma. Ingen närmare teknisk beskrivning kring hur sociala medier 

fungerar kommer att ges. En introduktion kring begreppet webb 2.0 ges också det i 

introduktionskapitlet men inte heller här förekommer en närmare genomgång. Studien är 

begränsad till ett fåtal, utvalda organisationer och kan därmed inte ses som likställande för 

alla Sveriges organisationer. Studiens fokus mot vilka nya utmaningar de sociala medierna 

innebär för organisationers kommunikation gör att många andra organisatoriska och 

kommunikativa delar prioriteras bort. Dock kommer en kortfattad genomgång av de medverkande 

organisationernas övriga externa och interna kommunikation att ges. Det går inte att studera en 

kanal genom vilken organisationen kan välja att kommunicera antingen internt, externt eller både 

och utan att veta hur de kommunicerar i vanliga fall. En tidsmässig avgränsning gör att jag endast 

ytligt kan beskriva de medverkande organisationerna. Eftersom studien har anlagt ett 

sändarorienterat perspektiv har inte organisationernas omgivning studerats.  
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1.6 Tidigare forskning  

Sociala medier hör till ett nytt fenomen inom mediekommunikationsforskningen. 

Eftersökningar i databaserna Nordicom, uppsatser.se samt ELIN har genomförts med följande 

sökord: webb 2.0, sociala medier, social media och social networks.  Få studier har behandlat 

ämnet från ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. De flesta studier vilka 

har varit inom medieforskningen har haft ett mottagarperspektiv.  Istället har det dominerande 

fältet varit marknadsföring och rört sig om kandidat- eller magisteruppsatser. I databasen 

Nordicom gav sökningar på begreppet webb.2.0 (senaste sökningen 090523) endast ett enda 

resultat och då på en studie bekostat av Vetenskapsrådet vilken handlar om källkritik på nätet.  

De studier vilka jag ändå har studerat närmare är bland annat en C-uppsats skriven av 

studenterna Marjamäki och Svensson vid sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i 

Halmstad. Uppsatsen undersöker och analyserar vad sociala medier innebär och hur deras 

innehåll sägs vara en länk mellan producent och konsument (Marjamäki & Svensson, 2007). 

Resultatet av studien visar på att det finns två olika sätt att se på sociala medier – dels som 

arenor för samtal och dels som marknadsföringskanaler. Författarna menar att med sociala medier 

menas okonventionella marknadsföringskanaler, vilka producenter kan nå ut till konsumenter. 

Vidare nämner de Buzz marketing, Viral marketing samt Stealth marketing som metoder vilka 

ryms inom sociala medier (ibid.). 

Kandidatuppsatsen ”Marknadsförares utmaningar: En studie av vilka olika möjligheter 

marknadsförare kan utnyttja vid sociala medier för att tolka och analysera ett företags 

situation” är skriven av Johanna Nilsson vid Handelshögskolan BBS (Nilsson, 2008). 

Uppsatsen undersöker fenomenet situationsanalys via sociala medier med hjälp av en 

fallstudie utav två olika fall. Johanna beskriver situationsanalys som en del av en 

marknadsförares arbetsuppgift och att den ligger till grund för att rätt strategiska beslut kan 

fattas med rätt information som underlag. Resultatet av Johannas undersökning visar att 

analysverktygen inte är anpassade efter dagens rådande situation och de sociala medierna. 

Vidare visar studien att företag inte har råd att inte använda sociala medier men att den 

proaktiva organisationen kan hitta information vilken kan vara av värde för dem. Slutligen 

pekar hennes studie på att sociala mediers olika möjligheter kan komma att förändra företags 

informationsstrategi, organisation, situationsanalys och senare hur företag agerar.  
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2 Teori  

I teorikapitlet presenteras de teorier genom vilka kommer att användas för att analysera 
insamlat material i uppsatsens resultatdel. Sist i kapitlet återfinns en sammanfattning av 
använda teorier samt en redogörelse för hur de används i studien. 

2.1 Perspektiv på kommunikation 

Det finns två olika perspektiv på kommunikation inom medieforskningen. Dels finns det den 

så kallade processkolan, eller transmissionssynen, vilken ser på kommunikation som 

överföring av meddelande (Fiske, 2004, s. 12). Här finns en tydlig avsändare och en 

mottagare, vilka kodar och avkodar meddelande samt olika medier och kanaler för 

kommunikation (ibid.). Det är sändaren som avgör meddelandets betydelse oavsett hur 

sändaren väljer att utforma det (Fiske, 2004, s. 14). Målgruppstänkande utgår också från en 

transmissionssyn på kommunikation (Larsson L.-Å. , 2002, s. 111). Kommunikationen följer 

en linjär struktur och kan bedömas som antingen lyckad eller misslyckad beroende på om 

mottagaren uppfattat meddelandet korrekt. Exempel på kommunikation utformad efter 

processkolan är massmedial kommunikation eller till exempel en säljfrämjande 

reklamkampanj. Kampanjen och därmed också kommunikationens effekt mäts i hur många 

sälj den genererar.  

 Den semiotiska skolan anser att kommunikation innebär skapande och utbyte av betydelser 

(Fiske, 2004, s. 12). Sändaren får här en mindre viktigt roll utan det är själva meddelandet och 

hur det tolkas som får betydelse (ibid.). Mottagarna tolkar budskapet utifrån sin egen sociala 

och kulturella kontext och samma text kan få olika betydelse beroende på vem mottagaren är.  

Den meningsskapande synen på kommunikation har anammats av PR-forskningen där 

ömsesidig förståelse och långsiktigt goda relationer har fått en ökad betydelse (Falkheimer & 

Heide, 2003, s. 81).  
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Bakom utvecklingen står de allt mer fragmenterade massmedierna och Internets framväxt. För 

att nå ut med sitt budskap i det allt mer ökande informationsbruset blir dialog och samtal nya 

strategiska verktyg (ibid.). För organisationer blir det viktigt att reflektera över vilken syn de 

har på kommunikation eftersom det påverkar hur de tänker och agerar i olika kommunikativa 

situationer (Falkheimer & Heide, 2003, s. 68). 

2.2 Organisationskommunikation  

 

Studier kring organisationskommunikation berör två komplexa begrepp – organisation och 

kommunikation (Miller, 2006, s. 1). Begreppen saknar självklara betydelser, men inget rätt 

eller fel existerar kring hur de tolkas (ibid.). Synen på organisationer har gått från de stora 

klassiska tänkarna på 1900-talet (Marx, Smith, Taylor med flera) till de postmoderna tankarna 

från bland annat Foucault, Derrida och Rorty (Hatch, 2002, s. 21). Oavsett hur du väljer att se 

på organisationer, så kan de flesta enas om att de berör  en grupp människor, vars 

aktiviteter strävar efter gemensamma, såväl som individuella, mål i en särskild miljö (Miller, 

2006, s. 1). Relationen mellan organisation och kommunikation har studerats länge  

(Falkheimer & Heide, Strategisk kommunikation, 2007, s. 15). Kommunikation är grunden 

för alla organisationer och organisationerna både skapas och vidmaktshålls genom 

kommunikation (ibid.).  De organisationer vilka ser på kommunikationen som en process 

använder sig utav en form av envägskommunikation för att sända ut sitt budskap. En 

traditionell hemsida är ett bra exempel på envägskommunikation, där hemsidan fungerar som 

en anslagstavla med information. Budskapen postade på hemsidan läses av mottagarna till 

hemsidan och effekten av hemsidan mäts i antalet unika besökare.  
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2.2.1. Kommunikationsformer – intern och extern kommunikation 

 

Gränsen mellan vad som är en organisations interna respektive externa kommunikation blir 

allt mer svår att dra (Falkheimer & Heide, 2003, s. 39). Olika kommunikationsinsatser riktade 

till interna publiker kan även få effekter externt och vice versa (ibid.).  

Den interna kommunikationen kan lyfta hela verksamheten om den fungerar bra men den kan 

också orsaka stora problem om den är misslyckad (Larsson L.-Å. , 2001, s. 70). 

Kommunikationen kan ske genom flera olika riktningar och nätverk (ibid.). Kommunikation 

från ledningen till de anställda kallas för nedåtriktad och den motsatta kommunikationen för 

uppåtriktad (Larsson L.-Å. , 2001, s. 73). Ledningen agerar sändare och på deras uppdrag 

produceras informationen vilken de anställda tar del utav. Den horisontella kommunikationen 

syftar till kommunikation mellan anställda vilka är på samma nivå inom organisationen. Den 

fjärde kommunikativa riktningen sker också mellan anställda, men här handlar det om 

individer vilka arbetar inom olika nivåer och enheter (ibid.). Den interna kommunikationens 

verksamhetsområde handlar till stora delar om informationsarbete. (Larsson L.-Å. , 2002, s. 

76).  Den externa kommunikationen kan sammanfattas med all kommunikation 

organisationen har med sina interorganisatoriska kontakter (Larsson L.-Å. , 2001, s. 67). 

Exempelvis relationsaktiviteter, presskontakter, underhållskontakter och externa möten. Den 

externa så väl som den interna kommunikationen inom en organisation kan vara antingen 

formell eller informell (ibid.).  

2.2.2  Kommunikationskanaler 

En kommunikationskanal är det medium vilken organisationen väljer att överföra sitt budskap 

genom (Dahlén & Lange, 2003, s. 385). De olika kanalerna kan antingen vara skriftliga, 

elektroniska eller muntliga. Exempel på skriftliga kanaler är print media så som bland annat 

dagspress, trycksaker och annonser. Muntliga kanaler innebär bland annat möten, events och 

radio. De elektroniska kanalerna innefattar saker som e-post, TV, intranät och databaser 

(ibid.). 
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John Fiske talar i sin bok Kommunikationsteorier (Fiske, 2004, s. 32) om tre olika typer av 

medier:  

1. Framställande medier – vilka använder våra naturliga språk så som rösten, ansiktet 

med mera.  

2. Återgivande medier - kreativa medier vilka kan existera oberoende av kommunikation, 

exempelvis fotografier, målningar, arkitektur eller heminredning 

3. Mekaniska medier – överförare av ovan nämnda medier, kan vara telefon, radio, eller 

television. 

 

2.2.3 Val av kanal  

Att välja kommunikationskanal handlar om att med minsta kostnad få maximal 

genomslagskraft för budskapet hos den tilltänkta målgruppen. (Dahlén & Lange, 2003, s. 

409). Val av kanal bör göras efter att omvärldsanalys, schemaplanering och reklamutformning 

är klar (ibid.). Vid val av kanal bör hänsyn tas till vilken genomslagskraft mediet har, om det 

är passivt eller aktivt samt mediets kommunikativa förmåga (Dahlén & Lange, 2003, s. 409). 

Den kommunikativa förmågan syftar på att matcha mediets förmåga att förmedla och 

förstärka med reklamens egenskaper (ibid.). Med andra ord bör du välja en typ av media om 

du önskar förmedla en känsla eller bygga ditt varumärke medan ett helt annat medium är 

lämpligt för mer informativa kampanjer eller rena säljkampanjer. När sedan budgeten ska 

avgöras finns ytterligare tre dimensioner för organisationen att ta hänsyn till (Dahlén & 

Lange, 2003, s. 393).  

Dimensionen frekvens bestämmer hur mycket reklamen ska upprepas. Kontinuitet syftar på 

hur lång tid reklaminsatsen ska fördelas.   Den sista dimensionen handlar om hur många som 

reklamen ska nå, alltså dess räckvidd (ibid.).  
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2.2.4 Digital kommunikation  

Datormedierad kommunikation (även kallat Computer Mediated Communication, CMC) 

handlar om kommunikation mellan två eller fler individer där datorer lagrar, behandlar och 

överför deras samtal (Falkheimer & Heide, 2003, s. 138). Det finns tre olika typer av digitala 

nätverk genom vilka organisationer kan kommunicera.  

Intranät är vad man skulle kunna kalla ett internt Internet. Det är ett nätverk inom vilket 

människor och organisationen kan både kommunicera och informera varandra (Armstrong & 

Kotler, 2007, s. 436).  

Extranet är en annan form utav nätverk inom vilket organisationen kan kommunicera med 

sina distributörer och leverantörer (ibid.). 

Internet – det publika nätverk som kopplar samman användare över hela världen. Internet har 

öppnat upp helt nya vägar för organisationer att så väl nå ut till nya och befintliga kunder 

(ibid.). För kunderna är det värt mycket att ha en kanal dygnet runt in i företaget (Jakobsson, 

1998, s. 27).  Internet erbjuder organisationen en möjlighet att föra dialog med sina kunder 

och att lyssna, fråga och omedelbart få svar (Jakobsson, 1998, s. 31).  

Det som utmärker Internet som medium jämfört med traditionella medier är dess möjlighet till 

interaktivitet (Jakobsson, 1998, s. 83). Till skillnad från en annons eller TV-reklam kan 

Internet erbjuda en närmast obegränsad mängd information vilken både kan ges och tas av 

sändaren såväl som mottagaren (ibid.).   
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2.3  Marknadskommunikation  

Under flera decennier har det dominerande synsättet kring marknadsföring haft sitt ursprung i 

”The Marketing Mix” eller marknadsmixen (Jakobsson, 1998, s. 51). Marknadsmixen är de 

verktyg organisationen använder för att implementera sin marknadsföringsstrategi. 

Verktygen, eller de fyra P: na som de också kallas, handlar om fyra grupper; pris, produkt, 

plats och påverkan (Armstrong & Kotler, 2007, s. 13). Genom att kontrollera dessa fyra P:n 

kan organisationen styra efterfrågan på dess produkter, var de ska säljas, hur mycket de ska 

kosta och vilken typ av produkt det ska handla om (ibid.).  

Marknadsmixens utgångspunkt är att marknaden är passiv och att organisationen är den aktiva 

parten vilken lockar människor till köp (ibid.). Men idag är marknaden allt annat än passiv. 

Studier visar att fler och fler söker information online innan de fattar livsavgörande beslut 

(Armstrong & Kotler, 2007, s. 437). Internet erbjuder därmed både kunder och organisationer 

möjligheter för informationsutbyte om varandra (ibid.).  

Stora utgiftsposter vid traditionell marknadskommunikation är distributions- och 

mediekostnaderna (Jakobsson, 1998, s. 31). Genom att använda sig utav Internet kan 

organisationen minska dessa kostnader och nå ut till fler med mindre medel (ibid.). Men 

Internet kan även underlätta för organisationen att anpassa sin kommunikation efter kundens 

informationsbehov (Jakobsson, 1998, s. 84). Mottagarna, eller kunderna, kan i sin tur ge 

feedback direkt vilket gör att organisationerna bör ha en helt annan syn på Internetbaserad 

marknadskommunikation. Den erbjuder en unik möjlighet till att samla på sig kunskap kring 

kundbeteende och informationsbehov (ibid.).  

 

2.4 Omvärldsbevakning  

En omvärldsanalys innebär en övergripande analys av organisationen som helhet samt hur 

dess omgivning ser ut (Larsson L.-Å. , 2001, ss. 83-84). Processen handlar om att identifiera 

nuläget för organisationen. Men det handlar även om att identifiera och bevaka de eventuella 

inre och yttre faktorer vilka kan påverka organisationen negativt. Bevakningen kan leda till att 

organisationens styrkor och svagheter samt betydande hot och möjligheter identifieras 

(Larsson L.-Å. , 2001, s. 84).   
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2.5 Diffusionsteorin 

Den amerikanska forskaren Everett Rogers har i sin forskning utgått ifrån att människor 

påverkas av vad andra gör och inte vad de säger. (Falkheimer, 2001, s. 177).  För att lyckas i 

sin marknadskommunikation bör därför organisationerna ta reda på var i diffusionsprocessen 

målgruppen befinner sig i och anpassa sin strategi därefter (ibid.). Rogers kategoriserade 

människor efter hur pass villigt inställda de är att ta till sig nya innovationer (Olson, Signitzer, 

& Windahl, 1992, s. 62).   

Rogers fördelning ser ut så här:  

• Innovatörer - människor vilka är benägna att ta risker. De är ofta världsmedborgare 
och tillhör en högre social status  

• Tidiga anhängare – respekterade samhällsmedborgare vilka andra ser upp till och 
frågar om råd 

• Tidig majoritet – människor vilka noga överväger sina beslut 
• Sen majoritet – Kräver övertalning från andra innan de tar till sig nya innovationer. En 

anledning till deras skeptiska inställning kan bero på vilka resurser de har 
• Eftersläpare – är misstänksamma mot nya tekniker och ofta bundna av traditioner och 

sociala system. Även eftersläpare begränsas av knappa resurser (Olson, Signitzer, & 
Windahl, 1992, s. 62).  

 

Vid kampanjarbete eller övrig marknadskommunikation är de tidiga anhängarna lämpliga 

mottagare när målet är att skapa uppmärksamhet och hype kring organisationens produkter 

(Falkheimer, 2001, s. 178). 
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2.6 Public Relations 

Ett centralt begrepp inom public relations (benämns härefter som PR) är relationer (Larsson 

L.-Å. , s. 83). De senaste åren har relationsfrågan fått en allt större betydelse och idag handlar 

PR om samförstånd och ömsesidig interaktion (ibid.). Att ha en relation med sina målgrupper, 

olika intressenter och massmediala kontakter hör till traditionen inom PR.  

Larsson (Larsson L.-Å. , 2002, s. 85) menar att relationer inte bara är på organisatorisk nivå, 

utan även på grupp- och individnivå. Idag finns en växande skara människor vilka publicerar 

sina åsikter online. För organisationerna innebär det fler individer att upprätthålla en relation 

med.  

Inom forskningen kring organisationers relationer finns sex betydelsefulla variabler, vilka kan 

sägas identifiera relationernas kännetecken (Larsson L.-Å. , 2002, ss. 94-95). Den första 

variabeln handlar om förtroende och parternas uppriktighet gentemot varandra. Förtroende 

skapas genom att parterna kan lita på varandra och förutse hur den andre ska agera och 

reagera. Förpliktelse står för viljan att ha en relation och lösa eventuella problem gemensamt. 

Tid, energi och ekonomiska resurser handlar om vilken insats parterna lägger. Känslomässigt 

engagemang innebär vilken grad av involvering parterna lägger i relationen. När det gäller 

öppenhet handlar det om hur mycket av sina tankar och strategier man vågar dela med sig av 

till varandra. Hur pass nöjd man är med relationen definieras med graden av tillfredsställelse. 

Den mest centrala variabeln rör graden av kontroll och vem som har makten i relationen. Hit 

hör även jämvikt och ömsesidighet. Den sista variabeln handlar om närhet eller närhetsgrad.  

Målet för en PR-kampanj handlar oftast om att uppnå social, kommersiell och/eller politisk 

anpassning, påverkan eller kontroll (Larsson L.-Å. , 2002, s. 135). För att uppnå målet 

utnyttjas olika kommunikationstekniker (ibid.). Traditionellt sett har PR utövats i form av 

kortsiktiga massmediekampanjer även kallat ”bombmattor” (Larsson L.-Å. , 2002, s. 121). 

Idag försöker utövarna allt mer övergå till att använda olika former av nätverksstrategier 

(ibid.). Genom interpersonell kommunikation kan organisationen bygga relationer med 

externa publiker. Fokus flyttas från slutanvändaren till förmedlaren av informationen  

(Larsson L.-Å. , 2002, s. 122).  Konsten blir att hitta rätt förmedlare vilken kan sprida 

organisationens idéer i existerande eller nya nätverk (ibid.).  
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2.7 Teoretisk sammanfattning  

Synen på kommunikation och vilket perspektiv organisationerna väljer att anamma ligger till 

grund för hur de väljer att arbeta strategiskt med sin kommunikation. Även hur de väljer att 

kommunicera med sin omvärld via sociala medier. Den digitala kommunikationen underlättar 

organisationernas kontaktskapande men även den traditionella marknadskommunikationen 

kan underlättas i och med de digitala arenorna. Marknadsmixen handlar i studien främst om 

plats och påverkan via sociala medier och hur organisationerna har anpassat sin marknadsmix 

till att handla mer om indirekt påverkan i de nya, användarvänliga plattformarna. Rogers 

diffusionsteori är utvecklad för att studera individers vilja att ta sig an nya produkter. Men jag 

kommer att utveckla teorin och istället försöka applicera den på organisationernas vilja att 

anamma sociala medier i sin strategiska kommunikation.   
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3 Metod 

Metod betyder ursprungligen ”en väg som leder till målet” (Kvale, 1997, s. 12). I 

metodkapitlet beskrivs hur forskningen har gått till väga och vad forskaren gjort för att nå 

resultat.  

3.1 Kvalitativ metod 

Undersökningens metodologiska ansats har varit kvalitativ.  I en kvalitativ undersökning är 

det inte alltid så att målet är klart i forskningens inledning, utan vägen dit kantas av 

oförutsedda händelser vilket kräver flexibilitet hos den som forskar (Jarlbro, 2000, s. 33). 

Undersökningen i sig leder inte bara till ny kunskap utan kan, genom reflektion och nya 

insikter även komma att förändra forskaren själv (Kvale, 1997, s. 12). Uttrycket ”alla vägar 

bär till Rom” (vilket sägs ha myntats av den engelska medeltidsforskaren Geoffrey Chauser) 

har en viss likhet med forskningsprocessen för en kvalitativ undersökning, nämligen att det 

finns fler vägar att ta för att få fram sitt resultat (Jarlbro, 2000, s. 33).  

3.2 Litteraturstudier  

En framgångsrik kvalitativ undersökning bygger på att forskaren skaffar sig relevanta 

förkunskaper om ämnet som ska studeras (Ekström & Larsson, 2000, s. 68).  För 

examensarbetets teoretiska ramverk har litteraturstudier varit grundläggande. Då det 

teoretiska fältet varit ytterst begränsat vad det gäller adekvat litteratur, har jag varit hänvisad 

till att söka information även utanför den akademiska världen. Vetenskapliga artiklar har 

använts i stor utsträckning, men för bakgrundsfakta har ibland även material publicerat med 

otillräcklig vetenskaplig basis varit nödvändigt att studera. I de fallen där de hänvisas till 

mindre vetenskapliga källor har det tydliggjorts i texten genom att det uttryckligt står var 

källan är hämtad ifrån samt att de återfinns uteslutande i inledningskapitlet.  
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3.3 Samtalsintervjuer  

Forskningsintervjuer innebär ”ett samtal som har ett mål och ett syfte” (Kvale, 1997, s. 13 ). 

Det är en metod som lämpar sig väl för studier vilka söker svar på en redan inträffad händelse, 

ett visst strategitänkande eller närmare studera relationer (Ekström & Larsson, 2000, s. 50). 

Examensarbetet bygger därför på kvalitativa samtalsintervjuer, vilka har genomförts med 

utvalda respondenter. En förberedande intervju med en informant (kommunikationskonsult 

vid en större, svensk kommunikationsbyrå) genomfördes för att få fram relevanta sak- och 

bakgrundsfakta (Ekström & Larsson, 2000, s. 52).  Informanten gav även förslag på lämpliga 

organisationer vilka kunde fungera som respondenter. Samtalsintervjuer kan vara antingen 

strukturerade eller ostrukturerade och ansvaret för dess kvalitet ligger hos både intervjuaren 

och den intervjuade (Östbye, Helland, Larsen, & Knapskog, 2003, s. 103).   

3.4 Urval  

”Urvalsprocessen svarar på frågan vem och vilka som ska utgöra studieobjekt” 

(Ekström & Larsson, 2000, s. 56) 

Medverkande respondenter har valts ut genom en processliknande arbetsgång.  Den första 

urvalsprincipen handlade om vilka organisationer som antogs ha ekonomisk och 

kunskapsmässig möjlighet att använda sociala medier. Sekundärt valdes även 

organisationerna utefter vilket kommunikationsbehov de antyddes ha. Baserat på min 

informants breda erfarenhet och kunskap kring kommunikation, antogs så kallade ”business to 

consumer ” (B2C) organisationer ha ett större kommunikationsbehov än organisationer vilka 

enbart kommunicerar med andra organisationer (så kallade ”business to business företag”, 

B2C). Ett stratifierat urval innebär att urvalet är bundet och först utgår ifrån en kategori vilken 

bestäms utifrån tidigare forskning (Ekström & Larsson, 2000, s. 57).  Därefter görs en 

närmare indelning efter demografi eller vilken roll/ funktion som finns inom organisationen 

(ibid.). Då jag inte funnit mycket tidigare forskning att utgå ifrån har det stratifierade urvalet 

istället legat till grund för vilken roll intervjurespondenterna har på organisationerna. 

Naturliga bortfall så som tilltänkta respondenters tidsbrist eller möjlighet att medverka har 

även det bidragit till urvalsprocessen.  
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För de två politiska organisationernas medverkan speglas inte deras olika politiska intressen 

eller åsikter utan samma fokus gäller för dem som för övriga medverkande. De politiska 

organisationernas existens bygger på kommunikation och därmed blir de relevanta för min 

studie.  

Organisationerna har fått de fiktiva namnen organisation A, B, C, D och E. Bokstäverna har 

slumpmässigt valts ut och ingen inbördes rankning förekommer. Inte heller har de en 

koppling till organisationernas egentliga identitet. Samtliga medverkande respondenter är 

antingen presschefer eller kommunikationschefer med ett undantag. Respondenten från 

organisation A är kommunikationsansvarig inom en viss avdelning. Med en erfarenhet på 

över 20 år inom samma organisation har respondenten ändå relativt god kännedom kring 

organisationens kommunikationsarbete.  

Organisation A är verksam inom hälsosektorn och är en av världens största inom sitt område. 

Deras verksamhet bygger mycket på forskning och utveckling. Då de verkar inom ett område 

som är strängt kontrollerat utav myndigheterna i respektive land är de mycket begränsade i 

hur deras externa kommunikation får se ut och med vem de får kommunicera. Till deras 

viktigaste målgrupper hör deras aktieägare, myndigheter och regeringar samt sjukhus och 

farmaceuter.  

 

Organisation B är en av Sveriges största politiska organisationer. De definierar sig själva som 

en teknikintresserad organisation vilka gärna prövar nya kommunikationsformer.  

Organisation C är även den en politisk organisation och hör till en av Sveriges både äldsta och 

största. Deras verksamhet bygger på att medlemmarna själva agerar och tycker till kring vilka 

frågor de ska beröra. Både organisation B och C riktar inte in sig på någon speciell målgrupp 

utan de vill nå ”allmänheten”. Utöver den breda massan hör även deras egna medlemmar och 

intresseföreningar till deras viktigaste målgrupper.  
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Organisation D är en multinationell organisation vars varumärke är vida igenkänt. Varje 

månad besöks de av 60 % av Sveriges befolkning och är därmed en bred företeelse i vårt land. 

De arbetar för en kostnadsöverlägsenhet och därför har de inte valt att segmentera sig speciellt 

mycket vad gäller målgrupper, men barnfamiljer och unga vuxna hör till de viktigaste 

publikerna.  

Organisation E är en svensk organisation verksam på den internationella arenan. 

Organisationen är en av världens ledande producenter inom hushållsapparater och maskiner 

för professionell användning. Varje år säljer företaget över 40 miljoner produkter i 150 länder. 

De har ingen direkt egen försäljning utan använder sig utav återförsäljare och till viss del 

franchisingdrivna butiker i det egna namnet. 

3.5 Tillvägagångssätt 

Samtliga intervjuer höll en semistrukturerad form för att intervjuare och intervjuad 

tillsammans skulle kunna avgöra vilka områden som skulle trängas in mer på djupet i. En 

semistrukturerad intervju innebär att intervjun baseras på ett antal teman men att själva 

strukturen är löst sammansatt (Ekström & Larsson, 2000, s. 55). Valet av intervjuform 

öppnade upp för ett mer flexibelt förhållningssätt vilket ger möjlighet för följdfrågor (ibid.). 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide och fyra - för studien relevanta - teman (se 

bilaga 1)  

Samtliga intervjuer genomfördes via telefon och spelades in för att säkerhetsställa uppsatsens 

validitet. Inspelningarna ersatte således skriftliga minnesanteckningar, vilket även märkbart 

underlättade samtalsflödet under själva intervjuerna. Ett gemensamt förtroende byggdes upp i 

inledningen av varje intervju, då det säkerhetsställer att kvaliteten blir hög (Ekström & 

Larsson, 2000, s. 69) .  
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3.6 Metodreflektion 

 Av praktiska själ har intervjuerna skett via telefon. Enligt Ekström & Larsson är en sådan 

bekvämlighetsteknik tillåten (Ekström & Larsson, 2000, s. 58). 

Det finns en risk att forskaren genom sin styrning kan påverka informationsutbytet (Ekström 

& Larsson, 2000, s. 71). Genom att välja en semistrukturerad intervjuform har jag försökt att 

undvika en allt för kontrollerad intervjuform. Då respondenterna ibland hade olika 

uppfattning var det viktigt för resultatet att tillåta olika svar samt att ibland följa sidospår. 

(Ekström & Larsson, 2000, s. 62).  Under intervjuerna gavs även respondenterna frihet att 

prata om det han eller hon ville inom studiens syfte.  På detta sätt minskade jag graden av 

kontroll från min position som forskare under intervjuerna. 

En annan risk med samtalsintervjuer är att intervjumallen (eller guiden) formuleras på ett sätt 

så att svaren blir självuppfyllande (Ekström & Larsson, 2000, s. 71). Den intervjuguide som 

har använts i examensarbetet har utformats på ett sådant sätt att endast en fråga ställdes i 

taget. Då intervjuerna genomfördes under en semistrukturerad form krävdes det inte att 

intervjuguiden följdes strukturerat och minutiöst. Svaren varierade utefter respondent och 

därför användes en ad hoc artad applicering vad det gäller frågorna. Alla frågor användes inte 

heller för alla respondenter utan svaren avgjorde vilka frågor som ställdes.  

3.6 Etik  

Samhället är beroende utav att forskningen för det framåt och ställer därför krav på 

forskningen att den håller hög kvalitet och att den inriktar sig på väsentliga frågor 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Forskningskravet innebär att forskningen ska bidra till ny och 

förbättrad kunskap och förbättrade forskningsmetoder. Min studie berör ett nytt, medialt 

fenomen vilket påverkar och berör organisationer och därmed måste de oundvikligen förhålla 

sig till dessa medier. Genom min undersökning av dessa medier hoppas jag kunna bidra till en 

ökad förståelse och ett perspektiv på samtiden. Samtidigt finns det ytterligare ett krav vilken 

forskningen måste respektera och det är det så kallade individkravet (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 5). 
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 Individkravet innebär att ingen individ får komma att utsättas för något som kan orsaka dem 

psykisk eller fysisk skada, förnedring eller förödmjukelse (ibid.). Individkravet har enligt 

Vetenskapsrådet fyra allmänna huvudkrav vilka redovisas nedan (Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtyckeskravet  

Alla medverkande organisationer har själva valt att medverka i studien. De har alla kontaktats 

via antingen telefon eller e-post och även getts möjlighet till en andra betänketid innan 

medverkan.  

Informationskravet  

Alla medverkande organisationer har meddelats om studiens syfte, att deras medverkan är 

frivillig och att uppsatsen kommer att publiceras enligt sedvanlig norm. 

Konfidentialitetskravet  

Kravet berör hur forskare använder etiskt känsliga uppgifter kring enskilda personer och deras 

integritet. Min studie berör ett fenomen och inte enstaka organisationer eller privatpersoner 

men jag har ändå valt att anonymisera samtliga medverkande. Transkribering av mina 

intervjuer eller intervjuernas inspelningar kommer därför inte att lämnas ut till utomstående 

och de kommer heller inte att redovisas i studien. Istället redovisas utvalda direktcitat från 

intervjupersonerna. Samtliga citat är godkända utav respektive medverkande respondent. 

Nyttjandekravet  

De insamlade uppgifterna kring medverkande personer och dess individer kommer enbart att 

användas i forskningssyfte.  
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3.7 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet  

För att kunna bedöma metodkvaliteten hos ett forskningsprojekt används vanligen begreppen 

generaliserbarhet, validitet och reliabilitet (Östbye, Helland, Larsen, & Knapskog, 2003, s. 

120). Det har dock diskuterats om dessa begrepp är relevanta för kvalitativa 

forskningsmetoder. Men då dessa begrepp saknar motsvarighet inom den kvalitativa 

forskningen och tillför viktiga mått för att granska framtagen data, databehandling och svar är 

de ändå användbara. (ibid.).  

Generaliserbarhet ser till om studiens resultat kan göras allmängiltiga (ibid.). Då 

examensarbetet bygger på djupintervjuer med fem utvalda organisationer kring ett tämligen 

nytt fenomen innebär det att dess generaliserbarhet är ytterst begränsad. Däremot är det 

sociala fenomen vilket examensarbetet berör generaliserbart (Östbye, Helland, Larsen, & 

Knapskog, 2003, s. 120). Kvalitativa studier handlar inte bara om att skapa generaliserbarhet 

utav att skapa ökad förståelse den dynamiska kontext studien berör (ibid.).  

Genom att spela in intervjuer istället för att föra anteckningar kan en studies metodologiska 

reliabilitet förstärktas.  (Östbye, Helland, Larsen, & Knapskog, 2003, s. 121). Samtliga av 

studiens intervjuer spelades därför in med hjälp utav en konferenstelefon vilken tillhör 

Institutionen för kommunikation och design, Högskolan i Kalmar . Till viss del ökar även 

inspelningarna validiteten då varje ord kan studeras och viktig data riskerar inte att gås om 

miste på grund utav bristfälliga anteckningar. Intervjucitat presenteras i studiens 

resultatkapitel och dessa återgivs så korrekt och ordagrant som möjligt. Utvalda intervjucitat 

har bedömts ge läsarna tillförlitligt information och stärka min empiriska framställning. Då 

jag av forskningsetiska skäl inte kommer att delge vare sig inspelningar eller transkriberingar 

utav mina intervjuer finns en risk att resultatets validitet förminskas.  

När det gäller uppsatsens validitet så har jag varit tvungen att förhålla mig till vad som inom 

kvalitativa studier kallas för ekologisk validitet (Östbye, Helland, Larsen, & Knapskog, 2003, 

s. 121). Ekologisk validitet syftar på vilken kontroll forskaren eller bandspelaren har över 

respondenternas förmåga att svara ärligt på de frågor som ställs (ibid.). På vilket sätt har jag 

som forskare eller det faktum att intervjuerna spelats in påverkat de svar respondenterna har 

lämnat?  
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För att ta i itu med problemet kring ekologisk validitet har samtliga medverkande erbjudits att 

avstå från inspelning vid två tillfällen. Dels vid den initiala kontakten och dels i samband med 

intervjustart. De har även erbjudits att granska eventuella citat innan publicering samt ta del 

utav uppsatsen efter publicering. Samtliga medverkande besitter även en så pass betydande 

roll på organisationen att de har mandat att tala för organisationen.  

3.8 Källkritik  

Det finns två grundläggande faktorer vilka bör bedömas när det kommer till källkritik 

(Östbye, Helland, Larsen, & Knapskog, 2003, s. 45). För det första bör vi fråga oss hur har 

våra källor uppkommit?(ibid.). Eftersom mycket av den empiri studien bygger på är skapad 

av människor har även de som avsändare varit föremål för granskning (ibid.). Mycket av det 

material jag initialt stötte på var producerat av praktiker och därmed fick jag granska dessa 

med ett vaksammare öga. Vem avsändaren var och varför han eller hon producerat sin artikel 

eller bok blev frågor som krävde svar. Den sista frågan gäller om materialet kan ha ändrats 

från produktionstidpunkten till dess att jag kom i kontakt med det (Östbye, Helland, Larsen, & 

Knapskog, 2003, s. 45). Det här gällde framförallt vid Internetbaserade källor.  
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4 Resultat  

I resultatkapitlet presenteras studiens resultat och intervjurespondenternas svar. Resultatet 

presenteras med en tematisk disposition. Inledningen behandlar organisationens övriga 

kommunikation – både intern och extern. Sedan presenteras de olika respondenternas åsikter 

om sociala mediers definition, användningsområden, styrkor och svagheter samt 

framtidsutsikter. Samtliga utvalda citat är direktcitat från intervjurespondenterna och 

presenteras i den mån det går i bokstavsordning men oftast utefter lämplighet kring övrig text. 

4.1 Extern kommunikation  

 

Vår vision är att alltid finnas med i alla kanaler som är relevanta för oss 
  Kommunikationschef vid organisation B 

Samtliga medverkande organisationer arbetar med så kallade köpta kanaler så som 

printmedia, TV-reklam, utomhusreklam, radioreklam och annonser. För organisation A är den 

externa kommunikationen främst riktad mot deras aktieägare, samarbetspartners och möjliga 

investerare. Orsaken till att deras organisation sällan syns i massmedia beror på att de verkar 

inom en sektor där den externa kommunikationen är extremt myndighetsreglerad och 

regleringen ser olika ut beroende på respektive lands lagstiftning. De får helt enkelt inte 

kommunicera direkt med sina slutkunder och de får inte heller kommunicera vad som helst 

utanför sin organisation. Därmed blir deras kommunikation väldigt riktad och handlar mer om 

information än ren marknadskommunikation. En stor utmaning för organisation A är att 

slutkunden ofta söker sin information om deras produkter på nätet och kunderna tar ju inte 

hänsyn till att informationen måste vara anpassad efter olika länders lagstiftningar. Därför har 

de väldigt svårt att skapa ett enhetligt, globalt informationsflöde. Organisation C hävdar att 

deras viktigaste kanal är deras medlemmar och att det är de som sprider deras budskap 

primärt.   

Det faktum att vi är ett parti med över 100 000 medlemmar och väldigt många aktiva gör 
att de blir vår viktigaste kanal. Det är också medlemmarna som sätter ramarna för hur vi 
arbetar med kommunikation  

 Kommunikationschef vid organisation C 
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För organisation E har PR tillsammans med deras nätbaserade kommunikation tagit en allt 

större del av deras marknadsföringsbudget. Alla organisationer är överens om att den snabbast 

växande kanalen är Internet. För organisation E handlar det bland annat om deras egna 

hemsidor men sökordsannonsering på så kallade mikrosajter och på kampanjsajter. 

Organisation A har över 50 olika internetsajter kopplade mot specifika marknader, produkter 

och hälsoområden.  

Att ha en nära relationer med journalister vilka bevakar organisationens intresseområden 

beskriver de flesta av organisationerna som viktigt. Kontakten med dessa journalister sker 

bland annat genom så kallade ”tipsmail” där handplockade journalister får ta del utav 

information kring nyutvecklade produkter, pressmeddelanden och annan information från 

organisationerna.  

4.1.1 Styrning av kommunikationen 

Organisation A, D samt E verkar alla globalt och inom väldigt stora organisationer. De båda 

politiska organisationerna arbetar primärt nationellt men även med politiken i EU. Därför har 

det varit nödvändigt att ta reda på hur pass decentraliserade beslut de kan fatta. När det gäller 

den externa kommunikationen säger de sig ha rätt så fria händer och att de inte alls upplever 

sig själva vara centralt styrda.  Den svenske presschefen vid organisation D utrycker sig så här 

på frågan om de har fria händer kring sin kommunikation:   

Farhågan när man börjar arbeta för ett så här stort företag är ju att det ska handla väldigt 
mycket om ländervisa adaptioner av gemensamt material framtaget i USA. Men så är det i 
princip inte alls.  

Vidare säger presschefen att de är:  

väldigt decentraliserade, precis som övriga organisationen. Vi tycker att vi är ett globalt 
varumärke men vi är ett nationellt företag och framförallt lokala restauranger.  

Presschef i Sverige organisation D 
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För organisation E handlar den centrala styrningen om budgetar och regionala beslut kring 

marknadsföringsstrategier. De är även indelade i olika affärssektorer uppdelade på Nord- och 

Sydamerika, Asien- Stillahavsområdet, Europa samt en särskild sektor för en viss typ utav 

produkt. De anser dock att ett visst mått av anpassning alltid måste ske eftersom  alla länder 

är olika. 

Organisation A talar om att: 

Det finns ett visst mått av central styrning i och med att vi försöker vara så globalt 
strategiska som möjligt. Men när det väl kommer till kritan så är den lokala anpassningen 
större.  

Den främsta orsaken till att deras lokala anpassning överträffar den globala strategin är att de 

är så pass styrda i sin externa kommunikation. Även deras produkter tvingas ibland att byta 

namn beroende på land de säljs i.  

Namn på våra produkter bestäms tillsammans med den lokala myndigheten och om det är 
så att det finns en risk att ett namn kan förväxlas med en annan produkt på marknaden så 
måste vi anpassa oss.    

Kommunikationsansvarig organisation A  

Med andra ord så styr de medverkande respondenterna till stora delar sin egen externa 

kommunikation och vilka kanaler de väljer att arbeta med. Vad de däremot alla säger är att 

när det kommer till varumärket och den grafiska profilen så finns det inga fria händer.  

Varumärket är alltid den samma för alla sektorer och Internet är ju globalt. Det ställer 
krav på att vi enas om hur vi ska presentera varumärket på Internet.  

Presschef, organisation E 

Vi har ju en grafisk manual och ett varumärke för varje produkt som vi marknadsför och 
de följer vi noga    

Kommunikationsansvarig organisation A 

 

Sätter du får använda vår symbol på är kontrollerat. Vi i Sverige får ju till exempel inte 
komma på att det vore kul att sätta på hattar på symbolen  

Presschef i Sverige organisation D  
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När de gäller de två politiska organisationerna så skiljer det sig åt hur mycket de båda 

respondenterna har att säga till om när det gäller den externa kommunikationen. 

Respondenten vid organisation B är den som är föredragande när det gäller allt som har med 

kommunikation att göra. Partiledningen har det yttersta ansvaret och där sitter vår respondent 

med. Tillsammans med presschefen beslutar respondenten på daglig basis om vilka kanaler 

eller val av medium de ska använda.  

Hos organisation C är beslutsmakten uppbyggd kring de olika partidistrikten. Respondenten 

kan inte själv fatta egna beslut kring budskap eller strategier utan det är lokala beslut som 

gäller. Istället har de längre processer där medlemmarna får vara med att bestämma genom 

olika rådslag.  

För det som vi gör nationellt är jag ju ansvarig. Men styrkan finns ju i om vi som jobbar 
nationellt får med oss hela partiorganisationen kring budskap, val av kanal eller vad det 
nu kan vara    

Kommunikationschef organisation C 

När det gäller organisationens varumärke svarar kommunikationschefen vid organisation C så 

här:  Hos oss får alla tala för varumärkets sak. 

4.2 Internkommunikation  

Den interna kommunikationen skiljer sig åt mellan de olika organisationerna. Den primära 

anledningen till att den ser annorlunda ut beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om 

men också hur pass utbrett det är med digital kommunikation inom organisationerna. För 

organisation E har den digitala kommunikationen ersatt det mesta. 

Intern kommunikation sker främst genom vårt globala intranät vilket vi kallar E-gate. Vi 
har lagt ner alla koncerngemensamma personaltidningar så all information sker 
elektroniskt.  

Presschef organisation E  
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För organisation D är det precis tvärtom.   

Av våra 12 000 medarbetare så är det väl ca 300 av dem som kollar intranät. Det är en 
försvinnande liten del.     

Presschef i Sverige organisation D  

Istället har de en traditionell personaltidning vilken kommer ut en gång i månaden. Andra 

kanaler de använder för intern kommunikation är medarbetarskärmar samt sitt 

schemaändringsprogram.  

Organisation A arbetar idag med ett (enligt dem själva) föråldrat datasystem. De är dock mitt i 

en övergångsfas där de ska uppgradera till Windows Vista vilket min intervjurespondent ser 

hoppfullt på. För närvarande använder de sig mest utav e-post vid intern kommunikation.  

Organisation B kör med helt öppna kort vad det gäller sina kommunikationsstrategier och 

valplaner. Inför valet år 2006 annonserade de i de två största svenska morgontidningarna där 

de gick ut och berättade vilken strategi de hade för att vinna 2006 års val. 

Det har länge funnits en diskussion kring vad skillnaden mellan intern och extern 
kommunikation är och jag vill nog hävda att det inte finns någon skillnad.  
Utan att allt du gör idag är extern kommunikation.   

Kommunikationschef organisation B 

Den andra politiska organisationen anser att också att deras interna och externa 

kommunikation går hand i hand. För dem är medlemmarna nyckeln till all kommunikation 

och genom att ha ständiga möten, olika rådslagsprocesser och traditionella remissförfaranden 

kommunicerar de med alla berörda parter.  

4.3 Sociala medier - definition 

Då det saknas en bestämd benämning för vad sociala medier innebär har samtliga 

respondenter fått inleda med att beskriva sin syn på vad sociala medier innebär. 

Organisationernas svar redovisas i full text och för att underlätta dispositionen presenteras de i 

den bokstavsordning de har blivit tilldelade i uppsatsen. Genom att citera respondenternas 

definition kan förhoppningsvis svaren leda till att en gemensam och bestämd definition 

kommer att kunna tas fram. En sammanfattning kring respondenternas svar gör sedan.  
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Jag tänker på medier som är främst elektroniska i sin karaktär och som består utav 
innehåll som skapas eller drivs huvudsakligen av användaren  
   Kommunikationsansvarig organisation A 

 

För mig är sociala medier kanaler som finns på nätet och som bygger på att användarna 
av mediet deltar och interagerar. Sociala medier bygger på att det är användarna som 
snarare definierar hur mediet används än att det är vi som avsändare som gör det. Det 
handlar om interaktion men också möjligheten till dialog och inflytande  
    Kommunikationschef organisation B  

Jag tänker då framförallt på sociala medier på nätet, det är där man använder begreppet 
idag. Allt som är minst tre-vägs det vill säga en avsändare, en mottagare och en massa 
människor som tycker till. Alla de olika plattformar där man kan kommunicera på alla 
möjliga ledder samtidigt   Kommunikationschef organisation C  

 

Dialogmedier skulle jag nästan kunna översätta det med. Digitala dialogmedier det vill 
säga att det inte är en reaktiv eller passiv kanal där man skickar ut grejer utan framförallt 
bjuder in. Målgruppen som finns där förväntar ju sig att få svar på sina frågor i realtid. 
Det är den nya kundtjänsten brukar man säga ibland  

Presschef i Sverige organisation D 

Sociala medier för mig är främst medier där flera människor kan samtala med varandra. 
Det är själva grundbulten i sociala medier. Nu behöver det inte bara vara privatpersoner 
som samtalar, utan att det kan också vara privatpersoner mot företag som för samtal på 
nätet. Det här ger väldigt stora möjligheter, det finns många som visar på att företag som 
försöker anamma den här utvecklingen genom att man kopplar samman konsumenter av 
ens produkter med varandra på olika forum på nätet, där de kan prata om ens produkter. 
Kanske har man problem med ens produkter och istället för att ringa kundtjänst så pratar 
man med en annan konsument och frågar om tips och råd och det är ju oerhört kraftfullt.”
    

Presschef organisation E 

 

Samtliga organisationer anser att sociala medier handlar om dialog och kommunikation 

mellan flera. De anser också att det är användarna vilka skapar och styr innehållet. De sociala 

medierna är interaktiva men också proaktiva.  
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Två av organisationerna nämner även möjligheten att använda sociala medier som 

komplement till den traditionella formen av kundtjänst. Exempelvis genom att ersätta en del 

av den egna kundtjänsten och låta kunderna hjälpa varandra.  

 

4.4  Hur använder organisationerna sociala medier idag?  

Av de fem medverkande organisationerna så är det de två politiska organisationerna vilka har 

anammat de sociala medierna på flest sett i sin externa kommunikation. De finns med i 

plattformar som Facebook, Twitter, Youtube (med egna kanaler) och Flickr. De använder 

sociala medier både till att lyssna in och ta tillvara på åsikter samt till att sprida sina budskap 

via dessa kanaler.  

När de gäller de två kundorienterade organisationerna (organisation D och E) så säger de sig 

båda ha börjat snegla på tekniken men att de känner sig lite osäkra på hur de ska kunna 

använda medierna på ett för dem effektivt sätt.  

Jag tror det är lite grann trevande just nu i marknaden. Man vet inte riktigt exakt hur det 
här kommer att utvecklas. Just nu så pågår det väldigt många experiment där ute – det 
gäller även oss. Det finns ingen som har facit i hand för hur det här ska användas på bästa 
sätt och effektivast sätt.    

Presschef organisation E 

Därför har både organisation E och D användning av sociala medier än så länge handlat om 

PR aktiviteter och olika digitala kommunikationsprojekt. De försöker sprida budskap och 

information om organisationen genom de här nya kanalerna. Men de arbetar även men 

bearbetning av olika bloggare.  

Bloggare som skriver positivt om oss behandlar vi som om de vore vanliga journalister. 
Det rör sig kanske om 15- 20 bloggare vilka finns med i vårt kontaktnät och får tipsmail 
precis som journalisterna    

Presschef i Sverige organisation D 

Organisation E berättar att de alltid är väldigt noga med att när de går ut online i olika PR 

aktiviteter så gör de det alltid i sitt eget namn och är tydliga med att de är avsändare.  
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Sociala medier ses som ett viktigt komplement till den övriga PR verksamheten. Men det 

poängteras att de sociala medierna inte på något sätt kan ersätta övrig PR verksamhet.  

 

Samtidigt ska man minnas att det som räknas som en jättesuccé digitalt (eller som en viral 

kampanj) det är ungefär som att få in en artikel i tidningen ”Mitt Kungsholmen”.  

Det når ungefär lika många läsare.   Presschef i Sverige organisation D 

Den räckvidd de sociala medierna har anses vara väldigt träffsäker när det kommer till utvalda 

målgrupper men att de överlag inte når den stora massan. Organisation D vilka riktar sig till 

en väldigt stor och bred publik och har ett väldigt känt varumärke  

Organisation A har för närvarande en högst begränsad användning av sociala medier i sin 

externa kommunikation. De arbetar endast med ett fåtal produkter och deras 

produktutveckling tar ca 10 – 12 år vilket gör att varje enskild produkt får en enorm betydelse.  

 

Den känsligheten gör att vi tar en väldigt försiktig roll när det gäller att gå i en diskussion 
eller att medarbetarna får en kontakt direkt elektroniskt med omvärlden. 

Kommunikationsansvarig organisation A   

För den interna kommunikationen så har implementeringen av sociala medier varit blygsam 

för de flesta av respondenterna. Organisation A har ett dussintal Wikis vilka de använder för 

att förmedla och förädla kunskaper inom organisationen. Men respondenten vid organisation 

A berättar även att en anledning till varför de inte har ökat sin användning av vare sig digitala 

eller sociala medier i sin interna kommunikation även beror på ett ointresse bland 

medarbetarna. Det finns helt enkelt en ovilja till att kommunicera digitalt.  

De båda politiska organisationerna säger sig inte göra någon skillnad mellan intern och extern 

kommunikation vilket innebär att deras användning av sociala medier gäller för så väl intern 

som extern kommunikation. Men längre in i intervjun med respondenten vid organisation C 

visar det sig att de har ett socialt nätverk vilket enbart är till för medlemmar.  
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Den organisation vilken har varit mest kreativ är organisation E vilka arbetar med att utveckla 

ett internt nätverk för nyanställda. Nätverket ska fungera som ett internt Facebook eller ett 

Ning-nätverk. Syftet med nätverket är att ge nyanställda en möjlighet att knyta kontakter med 

andra nyanställda och ge dem en förståelse för vad det innebär att arbeta i en global 

organisation. Då organisation D inte använder digital kommunikation för sin interna 

kommunikation så har de heller inte börjat använda sociala medier internt. De har lite 

Facebook grupper för anställda men de är enbart för privat bruk eftersom att en stor del av de 

anställda saknar tillgång till Internet under arbetstid.  

Vi är väl på banan men vi har inte sprungit många steg än.  
    Presschef i Sverige organisation D 

 

4.5 Sociala mediers styrkor och svagheter   

Respondenterna är överens om att de sociala mediernas största styrka är just möjligheten till 

dialog. Dialogen anses vara det ”nya” och det som skiljer sociala medier från andra medier. 

Att nå ut till fler och nya målgrupper ses också som en styrka. Genom de sociala medierna 

kan organisationerna bredda sina kontaktytor och bygga relationer med fler människor.   

Kommunikationsansvarig vid organisation A tycker att de sociala mediernas snabbhet och att 

de är baserade på mottagarnas villkor är en riktig styrka. Vidare anser respondenten att de 

utvecklas efter intresse vilket leder till högt engagemang. För de politiska organisationerna 

innebär de sociala medierna nya sätt för dem att bedriva sin verksamhet och öka 

engagemanget för politiska frågor. Organisation B nämner fördelen med att kunna erbjuda 

människor möjligheten att agera när de själva vill och inte behöva vänta flera månader på att 

det nästa möte.  

Organisation B säger även att sociala medier och Internet erbjuder organisationen fler kanaler 

att välja på, vilket innebär att de alltid kan komma ut med sitt budskap. Om en kanal nekar 

dem publicitet kan de alltid välja att publicera sin nyhet själva, antingen via sina egna eller via 

någon annans hemsida.  
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När det kommer till nackdelar eller svagheter med de sociala medierna så är respondenterna 

även här väldigt överens om att det inte ser några nackdelar med själva användningen av 

social medier. Istället är det risken att felaktig information om organisationen, dess 

medlemmar eller produkter ska spridas vilken ses som den allvarligaste nackdelen. 

Organisation C säger att anonymiteten får med sig många obehagliga saker så som förtal, 

personangrepp och smutskastning.  

I jämförelse med de traditionella medierna så sprids buskap och information mycket snabbare 

och det är betydligt svårare att få till en rättelse i de nya medierna. Något som organisation E 

har fått erfara. De hade en incident i Kina där felaktig information om en av deras produkter 

spreds via bloggar. Efter ett litet tag fanns den felaktiga informationen över hela det kinesiska 

nätet och organisationen fick arbeta hårt med att få stopp på spridningen. De löste krisen 

genom att kontakta dels de berörda bloggarna men även de största kinesiska massmedierna för 

att se till att de inte skulle plocka upp informationen som en nyhet.  

En annan utmaning med de sociala medierna är det kravet de ställer på organisationerna att ha 

en större beredskap och ökad närvaro. Respondenten vid organisation B uttrycker sig så här:  

Jag tror att det är väldigt viktigt att se till att man hela tiden bevakar och att man besvara 
de frågor som kommer om någon skriver något eller vill engagera sig då måste man hela 
tiden finnas närvarande själv. 

Även svårigheten att välja mellan de olika sociala mediernas plattformar anses vara svårt. Att 

veta var organisationen ska finnas med eller inte och på ett strukturerat sätt göra urval.  

Tidigare har ju Rapport och Aktuellt varit lägereldarna som hela svenska folket har suttit 
framför TV:n och tittat på. Men nu blir det en massa små eldar istället överallt och det är 
svårt att navigera runt och veta vilka lägereldar man ska gå och prata med.  Man får hitta 
dem med flest läsare eller störst publik.   
    Presschef i Sverige organisation D  
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4.6   Hur bevakar organisationen vad som sägs om dem i sociala 

medier?  

 

Då respondenterna anser att felaktig informationsspridning är en av de största farhågorna med 

sociala medier så försöker de flesta att ha någon form utav bevakning på vad som sägs om 

dem i de här medierna. Exakt hur bevakningen ska gå till är dock väldigt osäkert och precis 

som presschefen vid organisation B uttryckte sig kring användningen av sociala medier så 

prövar organisationerna sig fram hur de ska gå till väga. 

För att sålla i informationsflödet tar organisationerna hjälp utav olika externa partners. Det rör 

sig om allt ifrån PR byråer eller mediebevakningsprogram till att prenumerera på olika RSS 

feeder.  Presschefen vid organisation E påpekar att det viktigaste är att ha fler källor då inget 

system är heltäckande idag.  

Två organisationers svar skiljer sig något från de övriga. Organisation C säger sig enbart 

arbeta på samma sätt som med övrig omvärldsbevakning och att de endast prenumererar på 

olika RSS tjänster periodvis. I övrig förlitar de sig på att medlemmarna och den egna personal 

går in och läser, bevakar och besvarar det som sägs.  

Respondenten vid organisation A säger sig inte känna till någon direkt bevakning i dessa 

medier och uttrycker en viss oro kring att de inte verkar vara tillräckligt förberedda om något 

skulle hända.  

Om det skulle komma en Twitterstorm mot företag vet jag inte hur lång tid det skulle ta för 
oss att reagera      
   Kommunikationsansvarig organisation A  

 

Omvärldsbevakning är ett prioriterat område för organisation A men att det sker genom 

elektroniska pressklipp och andra traditionella former.  

Respondenten vid organisation E tar upp att bevakningsfrågan handlar om ett 

utbildningsbehov av personalen vid de olika marknadsavdelningarna så att de ser till att även 

inkludera sociala medier till bevakningsområdet.  
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4.7 Sociala medier och framtiden  

 

Under uppsatsens förundersökning identifierades tre olika mönster kring spaningarna om de 

sociala mediernas framtid. Den första trenden pekar på ett fortsatt ökat användande, den andra 

trenden talar om att en ökning av de sociala medierna kommer att innebär stora 

organisatoriska förändringar och slutligen så pekar även många på att de traditionella 

medierna är på väg att förlora i kampen mot sociala medier. Massmedias roll som gatekeeper 

försvagas i och med att användningen online går från produktion till vad forskarna kallar 

produsage (närmast översatt till användar-produktion) (Bruns, 2008) 

Respondenterna har därför blivit tillfrågade först hur de själva ser på organisationens framtid 

kontra sociala medier. Sedan har de tillfrågats om de tror att de sociala medierna kan bli en 

fjärde statsmakt i och med att de traditionella medierna kan komma att förlora makten om den 

mediala agendan. Slutligen har de även tillfrågat om de tror att de behöver förändra sin 

organisation i och med användandet av sociala medier.  

4.7.1 Den egna framtiden  

 

De medverkande organisationerna är alla övertygade om att de kommer att öka sin 

användning av sociala medier i framtiden. För organisation E kommer ökningen troligtvis att 

ske snabbare och mer drastiskt än vad den kommer att göra för organisation A. Organisation 

E ser redan trenden i att nätet och de sociala medierna tar en allt större del av organisationens 

marknadsföringsbudget. Bland annat tror de att de kommer att minska sin TV-reklam och 

annonsering i print media till förmån för nätet och de sociala medierna. Men organisation E 

ser även de sociala mediernas potential vad det gäller den interna kommunikationen.  

Ett sätt skulle kunna vara att arbeta mer med intranätet och kanske slå på kommentars 
funktioner för de nyheter som publiceras. Det är ju en tänkbar utveckling. 
     Presschef organisation E 
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Organisation A har planer på att rekrytera ett fåtal personer med kompetens kring digital 

kommunikation till sitt huvudkontor i USA inom den närmaste framtiden. De hoppas även att 

det nya operativsystemet ska kunna innebära en underlättning för den interna 

kommunikationen. Men av de orsaker vilka har redovisats tidigare i studien så kommer en 

eventuell ökning av användandet av sociala medier att ske väldigt långsamt.  

Organisation B tror att nätet och de sociala medierna kommer att bli navet i deras valrörelser 

framöver. De säger sig vilja prova alla kanaler för att se vilken relevans de har för en 

eventuell medverkan från organisationens sida.  

Även organisation D håller på med en kartläggning och utvärdering kring vilka av de 

användargenererade medierna de ska använda sig av. De önskar samla allt på en och samma 

sajt och där kunna länka till bland annat bloggare vilka skriver positivt om dem. Men de har 

inte valt att satsa speciellt mycket resurser på de sociala medierna hittills utan prioriterat andra 

områden istället.  

Organisation C säger att det är det är deras medlemmars intresse som avgör en eventuell 

ökning av det användandet av sociala medier i framtiden. Men respondenten hoppas på att 

utvecklingen av de sociala medierna ska bidra till att partiet blir mer öppet och att 

medlemmarna därmed kan medverka mer på deras egna villkor.  
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4.7.2 En ny fjärde statsmakt? 

 

Medborgarjournalistiken är här för att stanna 

Presschef i Sverige organisation D 

 

Påståendet att mediernas gatekeeper funktion håller på att gå om intet i och med de sociala 

medierna bemöts både positivt och negativt.  För organisationernas del handlar det positiva 

om att deras budskap kan spridas via de sociala medierna vidare till de traditionella medierna. 

Att medierna redan nu plockar upp nyheter från de sociala medierna nämner bland annat 

organisation D och tar upp debatten kring tillsatser som ett exempel.  Organisation C nämner 

FRA debatten som ett annat exempel på hur de traditionella medierna fått anpassa sig efter att 

åsikter i sociala medier blivit nyheter.  Att de sociala medierna innebär nästan obegränsat med 

kanaler är också positivt för de olika organisationerna. Om de inte kan få med en nyhet i 

massmedia kan de enkelt välja att producera sin nyhet online och därmed ändå få ut sin 

information.  

Organisation C har annars den mest negativa inställningen vad det gäller sociala mediers till 

utvecklingen som trendsättare. Anledningen till deras negativa inställning beror på att de 

anser att de traditionella svenska medierna förhåller sig på ett etiskt och moraliskt sätt till 

yttrandefriheten. De sociala mediernas innehåll kan inte kontrolleras på samma sätt och de 

åsikter vilka sprids på nätet är inte alltid så rumsrena. Något som respondenten anser är 

baksidan med flervägsdialogen. Respondenten vid organisation C talar också om att den 

politiska kommunikationen ofta tenderar att bli både hård och personfixerad och utvecklingen 

går mot vad de kallar ”negative campaining”.  

Organisation B resonerar kring utvecklingen genom att ta massmedias perspektiv och därmed 

sätta sig in i de svåra frågor vilka massmedia brottas med.  

Det märks ju att de prövar sig fram genom att erbjuda exempelvis fristående bloggare 
plats på Aftonbladet och Expressens plattformar. Det är ju väldigt svåra frågor. Hur 
mycket ska de integrera och hur mycket ska de behålla kontrollen över materialet? 

   Kommunikationschef organisation B 
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Att de traditionella medierna utmanas i och med att de sociala medierna ökar är alla överens 

om. Även att bloggarna på många sätt är med och skapar både debatter och nyheter vilka 

massmedierna sedan tar upp. Men att de sociala medierna skulle vara på väg att bli en fjärde 

statsmakt är respondenterna mer tveksamma till. Respondent B hävdar att det inte går att 

urskilja sociala medier till att ha ett eget syfte utan tror istället att vi kommer att få se en ökad 

mediekonvergens.  

Jag tror den viktigaste plattformen för access till nätet kommer att vara mobilen. Det 
innebär att alla sådana kanaler konvergerar och det innebär att nätet är navet. Oavsett om 
du sysslar med print, TV eller radio. Det gör att jag tror att det är svårt att utdefiniera 
sociala medier som att de skulle ha en särskild uppgift. 

    Kommunikationschef organisation B  

 

4.7.3 Innebär sociala medier organisationsförändringar?  

 

Att vara närvarande och delaktig i de sociala medierna fullt ut innebär inte bara att sända ut 

sina budskap utan även att samla in åsikter, tankar och information från användarna. Behöver 

organisationen göra några förändringar för att kunna upprätthålla en eventuell dialog? 

Ska man föra dialog då måste det också sitta någon och föra dialog på företagets sida. Det 
har vi nog inte alltid förstått att det måste finnas personal som kan föra den här dialogen 
och som kan prata för organisationen.  Presschef organisation E 

Presschefen vid organisation E lyfter att extern kommunikation via sociala medier är en 

ständigt pågående process – något som är helt nytt för marknadsförare då de är vana vid att 

när en kampanj väl är skickad till media så är arbetet över. Därför anser respondenten att det 

kommer att krävas utbildning så att de kan ha personer vilka representerar organisationen i de 

sociala medierna. 

Organisation B har redan genomfört en organisatorisk förändring i och med att de bildade en 

helt ny redaktion vilka enbart arbetar med de nya medierna. De såg en fördel i att samla all 

deras kompetens och ansvar hos en grupp människor med integrerade arbetsuppgifter.  
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Även för organisation C så har de sociala medierna redan inneburit organisationsförändringar. 

Framförallt när det gäller omfördelning av resurser i form av pengar och personal.  

Organisation D arbetar oerhört integrerat med sin PR-byrå så för deras del har det hittills inte 

inneburit några direkta förändringar i och med de sociala mediernas intåg. De är osäkra på om 

det kommer att bli tvingade att förändra något i framtiden men säger sig vara öppna för en 

förändring om det krävs  

För att det handlar ju oerhört mycket om dialog och ingenting om den gamla härliga 
envägskommunikationen.  Utan det är verkligen att vara ute och ta dig tid att besvara 
saker och vara i dialog med folk. Den tiden har man ju väldigt sällan.  

    Presschef i Sverige organisation D 

Även organisation A arbetar väldigt nära sina olika PR-byråer runt om i världen men säger sig 

se ett behov av att ha ett par egna anställda vilka är experter på digital kommunikation. De 

tror att en organisatorisk förändring kan tänkas bli nödvändig även för dem, men säger också 

att det i så fall kommer att dröja.  
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5 Analys  

I det här kapitlet analyseras det insamlade resultatet från de medverkande respondenterna och 

den litteraturstudie vilken har förekommit intervjuerna.  

5.1 Extern och intern kommunikation  

De medverkande organisationernas externa kommunikation hör till traditionell förfarande. De 

använder sig av mediekanaler så som annonser i dagstidningar och TV reklam när de försöker 

nå ut med sina budskap till en bred massa. Dessa medier har lång räckvidd och valet av kanal 

speglar det organisationerna försöker förmedla. Organisation E talar till exempel om att när 

det kommer till varumärkesuppbyggnad så är TV-reklam rätt kanalval. TV kan genom sin 

kommunikativa förmåga och visuella dramaturgi spegla de känslor organisationen försöker få 

målgruppen att förknippa med sitt varumärke.  

Respondenternas arbete med PR handlar till stor del om att bygga relationer med sin 

omgivning och sina målgrupper. Men de har även påbörjat arbetet med att bygga relationer 

med nätets viktigaste opinionsbildare – bloggarna. Därmed befäster praktikerna det forskarna 

har antytt – nämligen att PR alltmer har börjat övergå till att handla om relationsuppbyggande 

(Larsson L.-Å. , 2002, ss. 94-95). När det gäller relationernas kännetecken så visar resultatet 

att organisation E alltid går ut i de digitala kanalerna med sitt eget namn. I och med att de är 

tydliga med sin identitet förstärker de graden av förtroende i organisationens relationer. Deras 

målgrupper kan därmed lita på organisation E. Organisation C framstår som den organisation 

vilken har mest känslomässigt engagemang i sina relationer. Framförallt gäller deras 

involvering de egna medlemmarna (ibid.). 

Organisationernas interna kommunikation skiljer sig åt beroende på hur mycket digital 

kommunikation de använder sig utav. Jämför vi organisation D och E så ser vi att 

organisation E har anammat den digitala tekniken mer eller mindre fullt ut medan 

organisation D fortfarande använder muntliga och skriftliga källor så som sin personaltidning. 

Respondenternas redogörelse för hur de kommunicerar internt pekar på att det inte rör sig om 

särskilt mycket dialog. Istället är det information vilken sker i en nedåtriktad ström från chef 

till anställd. Den interna kommunikationen är därmed precis som den externa väldigt formell. 

Det är enkelriktad information vilken godkänts av ledningen.  
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Att de båda politiska organisationerna svarar att de inte gör någon direkt skillnad mellan 

intern och extern kommunikation överensstämmer med det forskarna Heide och Falkheimer 

har antytt – nämligen att gränsen mellan intern och extern kommunikation är på väg att 

suddas ut (Falkheimer & Heide, 2003, s. 39). I och med att allt mer intern kommunikation 

sker genom digitala kanaler så kan internt material spridas utanför organisationernas väggar.  

Organisation B har därmed rätt i att allt internt material kan bli externt idag.  

5.2 Analys av sociala mediers definition  

Alla respondenterna anser att sociala medier handlar om dialog och att det är användarna 

själva vilka skapar och styr innehållet. De talar också om att de sociala medierna är digitala 

medier genom vilka fler kan kommunicera. Jämför vi respondenternas svar med praktikern 

Niall Cook’s definition så ser vi att respondenternas svar stämmer överens med Cooks 

beskrivning. Forskningsresultatet visar därmed att det går att ta fram en definition utav vad 

sociala medier innebär. Men definitionen är fortfarande gjort av praktiker.  

För att kunna göra en mer vetenskaplig analys tar jag hjälp av Fiskes definition utav medier 

(Fiske, 2004, s. 32). Enligt Fiskes definitioner så är Internet ett mekaniskt medium vilket kan 

överföra alla former av kommunikation. De sociala medierna verkar i den mekaniska miljön, 

men är i sig själva både återgivande och framställande. Allt innehåll är skapat och beroende 

av dess användare. Inte sällan tar sig det som skapats online även ”offline” (det vill säga ut i 

verkligheten, utanför Internet).  Sociala medier kan därmed inte anses vara varken 

återställande, mekaniskt eller framställande.  

I en C-uppsats från två studenter vid Högskolan i Halmstad läser jag att de har definierat 

sociala medier som ”okonventionella marknadsföringskanaler” (Marjamäki & Svensson, 

2007, s. 9). Vidare likställer de sociala medier med så kallad word of mouth marketing och att 

de båda begreppen handlar om att få konsumenter att prata väl om organisationer och deras 

produkter (ibid.).  

Jämför vi de båda studenterna Marjamäki och Svenssons definition med praktikernas så ser vi 

en klar skillnad. Olika ingångar och synsätt präglar definitionen. De plattformar vilka ofta är 

synonyma med sociala medier (bloggar, Facebook, Flickr med flera) har ett innehåll skapat av 

användarna.  
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Det förekommer marknadsföring och reklam och många organisationer vilka verkar i dessa 

kanaler har inget annat syfte än att försöka nå ut med sitt budskap . Men varken bloggar, 

Facebooks eller Flickrs primära syfte är att vara en kanal för marknadsföring. 

Studenterna skriver att de har i sin forskning stött på två olika sätt att se på sociala medier – 

antingen som en ny marknadsföringskanal eller som arenor för samtal (Marjamäki & 

Svensson, 2007, s. 3). Deras antagande stämmer då vi går vidare och analyserar vad 

organisationerna använder sociala medier till idag.  

5.3  Analys av sociala mediers användningsområden 

Det råder en stor osäkerhet bland respondenterna hur de ska kunna använda de sociala 

medierna. De inser att de måste finnas med och agera i dessa medier men de vet inte hur de 

ska agera. Genom att finnas i de sociala medierna hoppas de på att nå ut till de målgrupper 

vilka finns och många gånger lever sina liv genom sociala medier. Rogers diffusionsteori blir 

användbar vid analys av sändarnas adaptionsförmåga till nya innovationer (Olson, Signitzer, 

& Windahl, 1992, ss. 62-63).  

Innovatörerna är alla de bloggare, opinionsbildare och kreatörer vilka sprider sina åsikter, 

tankar och skapelser via sociala medier. De tidiga anhängarna kan sägas vara de 

kommunikationskonsulter vilka talar om dialogens styrka och närmast missionerar för att 

samtliga organisationer bör ta till sig den nya tekniken. Organisationerna B, C och E tillhör 

den tidiga majoriteten vilka försöker ta till sig tekniken genom att pröva sig fram och 

utvärdera på vilket sätt de kan använda sociala medier. Organisation D ser ännu inte de 

sociala medierna som en kanal de nödvändigtvis måste använda. Hittills har de främst haft en 

viral kampanj vilken spridits via Youtube. Upphovsmakarna till kampanjen är organisationens 

PR byrå och det är också PR byrån vilken troligtvis kommer att vara den som kommer att 

övertala organisation D att börja använda sociala medier. Därmed kan vi anta att organisation 

D hör till den sena majoriteten när det gäller att anamma sociala medier.  

Organisation A har en väldigt restriktiv inställning till nya tekniker. Då omgivningens sociala 

strukturer ställer höga krav på organisationen och hälsosektorns traditionsbundna sätt att se på 

kommunikation tvingar dem att bli eftersläpare.  
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Respondenten vid organisation A nämner att även inom organisationen finns en ovilja bland 

medarbetarna att använda sociala medier för kommunikation. Inom organisation A återfinns 

därmed eftersläpare även på individnivå. Men studien visar att organisation A gärna skulle ha 

en annan strategi om de ansåg att det vore möjligt. Därmed kan de komma att bli innovatörer 

inom sin egen bransch genom att som första organisation inom hälsosektorn börja använda 

sociala medier.  

Jakobsson skriver att internet kan underlätta marknadskommunikationen då organisationerna 

kan anpassa sig kunskap om mottagarnas behov och informationsbehov (Jakobsson, 1998, s. 

84). Här skulle organisation A ha mycket att vinna på att inkludera sociala medier i sin 

strategiska kommunikationsplanering. Genom att studera vad deras olika målgrupper har för 

informationsbehov kring deras produkter kan de bearbeta sin befintliga externa 

kommunikation. De behöver därmed inte känna sig tvingade att själva delta i diskussioner i 

för dem känsliga miljöer, utan kan istället bemöta vad som sägs om dem i deras egna kanaler.  

Men organisationerna definition av sociala medier överensstämmer inte med hur de praktiskt 

använder medierna. Idag använder samtliga av de medverkande respondenterna de sociala 

medierna uteslutande för marknadskommunikation och PR. Kommunikationen är 

asymmetrisk och organisationen använder en push strategi för att få ut sitt budskap genom de 

sociala medierna. Istället för att ta till sig internet och de sociala mediernas möjligheter till 

dialog och använda en efterfrågestyrd strategi (pull strategi). Mottagarna i de sociala medierna 

är inte i behov utav organisationernas produkter eller information utan de är enbart ofrivilla 

mottagare.  

5.4  Analys av de sociala mediernas styrkor och svagheter 

En av de nackdelar vilka organisationerna nämner med sociala medier är mediets räckvidd 

och publiceringshastigheten. Ett felaktigt påstående är svårare att få dementerat och ett 

illasinnat rykte kan sprida sig som en digital löpeld.  Sociala medier är aktiva, har en hög 

kommunikativ förmåga och en enorm genomslagskraft. Frågan är om det går att kontrollera 

informationsflödet på nätet? För sociala medier och webb 2.0 är uppbyggt med hyperlänkar 

vilka knyts ihop som en väv av olika globala webbsidor. Organisationerna anser återigen att 

dialogen är de sociala mediernas styrka.  
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Jakobsson anser att Internetbaserad marknadskommunikation kan ge organisationer en unik 

kunskap kring hur kunder beter sig och vilket informationsbehov de har (Jakobsson, 1998, s. 

84). Här finns alltså potentiell möjlighet att vinna marknadsandelar eller väljare genom att 

bygga relationer med målgrupperna och uppmärksamma omvärlden på sin egen existens.  

5.5 Analys av omvärldsbevakning genom sociala medier 
Den snabbhet med vilket felaktig information kan spridas genom sociala medier gör att det 

blir väldigt viktigt för organisationerna att ta med de sociala medierna i deras 

omvärldsbevakning.  Organisation A verkar i dagsläget inte ha någon bevakning i sociala 

medier.  I och med att de enbart arbetar med elektroniska pressklipp och nyhetsförmedling har 

de en 24-timmars fördröjning av sin omvärldsanalys. Det lämnar organisation A väldigt 

sårbara speciellt då de har så känslig produktutveckling.  

Organisation D beskriver sociala medier som små lägereldar som människor samlas kring. 

Respondenten nämner svårigheten med att veta vilka av de små lägereldarna de ska bevaka. 

Sociala medier är fragmenterade i och med att vem som helst kan skapa sig en blogg eller 

registrera ett konto på ett diskussionsforum.  

Organisation B, D och E har förstått att det gäller att både lyssna in vad som sägs i de sociala 

medierna och vara proaktiv genom att bemöta felaktigheter. Genom att inkludera de sociala 

medierna i sin omvärldsbevakning har de en möjlighet att identifiera potentiella hot och yttre 

faktorer vilka kan skada organisationens anseende.  

5.6 Analys av sociala mediers framtid 

Sociala medier är här för att stanna. Det är inte enbart respondenternas enade övertygelse utan 

även författarens. Efter it-bubblans explosion under det tidiga 2000-talet har nätet utvecklats 

till vad som populärt brukar kallas för webb 2.0.  Då sociala medier fortfarande växer och tar 

sig nya uttryck talas i vissa kretsar om att nätet kommer att stå inför ännu en revolution och 

att det kommer att utvecklas till vad man kan kalla webb 3.0. Tiden då hemsidor innebar en 

digital version av ett informationsblad med tillrättalagd fakta om organisationers verksamhet 

är förbi.  
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Men om organisationerna ska kunna ta till sig de sociala mediernas fulla potential krävs att de 

börjar omvärdera sin transmissionssyn på kommunikation. Organisationers sätt att 

kommunicera står inför ett paradigmskifte. De kan inte längre kontrollera de strömmar av 

kommunikation vilka flödar både intern och externt.  

De teorier som finns kring intern och extern kommunikation går inte att applicera på ett 

medium vars huvudsyfte är att främja dialog. Åtminstone inte om dialogen ska vara på 

användarnas villkor och genom informella kanaler.  

Kanske är det dags för organisationerna att ta tillvara på styrkan i att tillåta kommunikationen 

vara mer informell? Ett exempel på hur informell kommunikation kan skapa storverk hittar vi 

i en av de sociala mediernas plattformar. Flickr’s ursprungsverksamhet var online spel 

(Shuen, 2008). Skaparna till sajten såg att de inte var den enda spelsajten på marknaden och 

insåg att de inte kunde konkurrera med de större spelbolagen. De vände då sig till sina 

användare och ställde frågan till dem om vad de ansåg att Flickr’s verksamhet skulle vara. 

Deras ödmjuka fråga ledde till att Flickr idag är en av de starkast växande internetföretagen 

(ibid.).  
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6 Diskussion och slutsatser  

 

I och med utvecklandet utav de sociala medierna kan organisationen erbjudas en ny och 

mycket kreativ plattform för dialog. Exempelvis kan organisationen öppna upp för 

tvåvägskommunikation genom att ge kunderna en möjlighet att kommentera nyhetsupplägg 

på organisationens hemsida eller uppmana till feedback via olika forum på Internet.  En aktiv 

organisation som är villig att lyssna har mycket att vinna på att finnas tillgänglig i dessa 

medier.  Vid till exempel produktutveckling eller inför en marknadsföringskampanj kan det 

generera stora vinster att först lyssna in omvärldens åsikter. Kanske kan vi se även ett 

paradigmskifte i hur produkter skapas?  Produktutveckling 2.0 skulle kunna innebära att 

organisationerna helt enkelt går ut till sina kunder och säger:  

- Hej! Vi vill veta vad ni vill att vi ska skapa. Ge oss dina åsikter för vi är beredda att 

lyssna.  

När organisation D säger att det sällan finns tid för den typen av dialog som sociala medier 

innebär anser jag att det är ett bevis på att organisationerna inte har förstått kraften i mediet. 

Även för en organisation med ett starkt varumärke och vars publik är den breda massan finns 

mycket att hämta genom att finnas med i dessa medier.  

Varför använder de inte mediet fullt ut så som det är tänkt? Istället hoppar de på tåget och 

hoppas att det leder dem till destinationen. Men om målet endast är att genomföra en snygg 

och ny variant av en viral kampanj så har de knappast öppnat upp för dialog. Istället använder 

de sociala medier som ytterligare en kanal för PR och marknadskommunikation. Och visst 

kan organisationer få mycket intressant information om sina målgrupper genom att följa vad 

de diskuterar i forum eller skriver på sina bloggar. Men i så fall gäller det att organisationerna 

inte förkastar ”vardagspratet” utan istället ger sig in och småpratar med sina kunder. Bygg 

relationer men inte enligt traditionellt PR förfarande. Skapa äkta band med dem som ni önskar 

köpa era produkter. Våga släppa taget om vem som har rätten att kommunicera externt. 

Inspireras utav de organisationer vars varumärke har en lojal skara fans så som Harley 

Davidson eller Apple.  
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Identifiera organisationens egna förmedlare vilka kan föra organisationens budskap vidare.  

Helt enkelt utnyttja sociala mediers egen logik för att låta ditt varumärke få ett eget virtuellt 

liv.  

 

Men frågan är om inte sociala medier kanske erbjuder alltför stora utmaning för 

organisationerna?  

Praktikern Niall Cook skriver i sin bok att han tror att de sociala medierna är på väg att 

utmana hela den organisatoriska strukturen (Cook, 2008). Han ser den hierarkiska strukturen 

som förlegad och tror att i framtiden kommer det inte handla om att samla på sig anställda 

utan hyra in kompetens för en kortare tid. Men kompetens är inte en färskvara utan något som 

byggs upp med tiden. Praktiska kunskaper och intern kännedom kan enbart erhållas genom 

erfarenhet.  

Ser jag till mina forskningsfrågor så visar resultatet på ett antal nya utmaningar för 

organisationer vilka vill använda sociala medier. Resultat redovisar att en närvaro i sociala 

medier ställer krav på organisationen. Det går inte bara att använda denna nya kanal till att 

sända ut budskap utan organisationerna måste även vara beredda på att ta emot feedback.   

Därför så anser författaren att implementering av sociala medier i organisationens 

kommunikation bör föregås utav en omfattande analys av den egna organisationen. Hur ser 

ens kommunikationsbehov ut?  Hur ser organisationen på kommunikation – som en process 

eller är mottagarnas reaktion av betydelse?   

Även den tid vilken en fullständig närvaro i sociala medier kräver gör att det blir svårt för 

organisationerna att avväga lönsamhet mot viljan att föra dialog. Därför bör kanske även här 

göras en avvägning kring hur mycket tid och resurser organisationen anse sig ha råd att lägga. 

Utifrån en sådan analys kan de sedan anpassa sin marknadskommunikation via sociala medier 

till att i vissa lägen inkludera dialog och i andra lägen enbart handla om kortare PR 

kampanjer. Det finns exempel på enklare och mindre resurskrävande insatser så som 

exempelvis skapandet utav en företagsblogg eller ett forum på den egna webbplatsen. Dessa 

insatser kan ge mycket värde för en liten insats. 
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Att analysera mitt inkomna material har varit en stor utmaning för en teoretiker som jag. För 

ingen av de teorier jag trodde kunde vara användbara visade sig vara applicerbara på det nya 

fenomenet sociala medier.  

Det är inte möjligt att kategorisera dem enligt Fiskes definitioner kring framställande, 

återgivande eller mekaniska medier. De hamnar någon stans i gränslandet. En definition av 

vad sociala medier innebär måste till, men även en definition av vad dialog innebär för 

organisationer. För traditionell organisationskommunikation handlar om formell 

kommunikation vilken regisserats av en informatör på vägen ut från organisationen. Teorierna 

kring intern och extern kommunikation bygger på att det går att definiera en tydlig gräns för 

var organisationen börjar och slutar. Teorierna om marknadskommunikation och PR går inte 

heller fullt ut att applicera på sociala medier.  Respondenten vid organisation E säger att om 

man väljer att se på sociala medier enbart som en ny kanal så är de precis som vilken kanal 

som helst. Men om vi nu beslutar oss för tanken att det är dialog som de handlar om så blir 

helt plötsligt teorierna oanvändbara. För även om relationsskapandet finns inom PR 

forskningen så är det inte tal om en jämlik relation där båda parter går in med samma intresse. 

För PR har en funktion att fylla vare sig det handlar om att skapa opinion, väcka debatt eller 

öka försäljningen. 

Att som student på C-nivå tvingas inse att de teorier som följt mig genom min utbildning och 

försett mig med nödvändiga kunskaperna för att kunna analyserar min omvärld inte räcker till 

har varit oerhört tufft. För trots att tre års studier har förberett mig för nya utmaningar så har 

de också lärt mig att alltid ha ett kritiskt förhållningssätt.  
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6.1 Förslag till vidare forskning  

 

Min förhoppning är att i takt med att de sociala medierna vinner kraft så ska forskningen 

kring dem öka. I och med att området ännu är så pass nytt så finns det mycket kvar att forska 

kring dessa medier. Det vore ytterst intressant att göra en mottagarstudie och se hur 

användarna reagerar på organisationernas PR kampanjer i de sociala medierna. En annan 

vinkel som är intressant att följa är hur de sociala medierna kan användas för intern 

kommunikation. Att utvärdera några av alla de olika onlineprojekt vilka lanseras hos olika 

organisationer skulle också kunna vara av värde inte bara för organisationen i fråga utan även 

organisationer vilka ännu inte vågat börja använda sociala medier. Slutligen finns det många 

intressanta fall att studera ur ett kriskommunikationsperspektiv.  

En förutsättning för vidare forskning är att vetenskapen måste hitta en godkänd definition utav 

vad sociala medier innebär. Förhoppningsvis kan min studie ligga till grund för en framtida 

definition även om en definition kräver att sociala medier studeras med flera olika perspektiv. 

Jag skulle gärna se att forskningen tog hjälp utav praktiken för att tillsammans komma fram 

till vad de nya sociala medierna egentligen innebär. För praktikerna hävdar att det inte går att 

uttala sig eller förstå sig på de sociala medierna utan att själv ta del utav vad de egentligen 

innebär. Men det är inte bara inom mediekommunikationsforskningen som studier om sociala 

medier kan vara av intresse. Även studier om vad onlinerelationer egentligen innebär för oss 

människor och vilka konsekvenser de kan få vore ytterst intressant att ta del utav.  
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Bilagor  

 

Bilaga 1. Intervjugudie  

Intervjuguiden är uppbyggd kring en tematisk disposition och har fyra teman samt några 

inledande frågor. Guiden har fungerat som ett stöd under intervjuerna men som tidigare har 

nämnts så har inte alla frågor berörts i alla intervjuer. 

1.1 Inledande frågor om intervjupersonen och organisationen 
1.1 Vilken är din position på organisationen?  
1.2 Hur länge har du arbetat för organisationen?  
1.3 Hur pass centraliserad är organisationen när det gäller kommunikation?  

 

2. Organisationens externa kommunikation (kanaler, strategier och målgrupper) 
2.1 Vilka kanaler använder organisationen normalt sett i sin externa kommunikation? 
2.2 Vilka är organisationens primära målgrupper? 
2.3 Vem tar beslut kring vilka kanaler organisationen ska använda i sin externa 

kommunikation?  
2.4 Kan du ge en övergripande beskrivning av organisationens externa kommunikation?  

 

 

3.  Organisationen och sociala medier (syn på, val av användningsområden, 
förberedelser samt implementering) 

3.1 När jag säger sociala medier, vad tänker du på då? 
3.2 Hur använder sig organisationen av sociala medier idag? 
3.3 Vilka fördelar för organisationen ser du med att använda sociala medier?  
3.4 Vad anser du är de sociala mediernas styrka?  
3.5 Vilka är de sociala mediernas nackdelar enligt dig?  
3.6 Kommer ni att öka användningen av sociala medier i er externa kommunikation?  
3.7 Hur ser ni på användandet av sociala medier för intern kommunikation?  
3.8 Vad har varit de största utmaningarna för er del beträffande införandet av sociala medier?  
3.9 Ansvarar ni själva för dessa medier eller har ni en extern byrå/person som sköter dem? 
3.10 Hur har ni arbetet med förberedelserna kring sociala medier?  
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4. Omvärldsbevakning i sociala medier (bevakning, bemötande av kritik, strategier 
kring uppstående kriser) 

4.1 Vilka risker anser du att sociala medier kan utgöra generellt?  
Följfråga: för organisationen specifikt 

4.2 Hur bevakar organisationen vad som sägs om dem i dessa kanaler idag?  
4.3 Hur ser organisationens omvärldsbevakning ut idag?  
4.4 Är det något organisationen kommer att behöva förändra i och med implementeringen av 

sociala medier? 
 
 
 

5. Organisationen och framtiden 
5.1 Hur ser organisationen på sin framtid? (Hur tror ni att organisationen kommer att se ut om 

5 år?) 
5.2 Hur ser ni i organisationen på framtiden beträffande användandet av sociala medier?  

Följdfrågor:  
a) För organisationens egen del?  
b) Över lag (försvinnande trend eller här för att stanna?) 

5.3 Hur ser ni att omvärlden kommer att förändras de närmaste fem åren? 
5.4 Vilka är de viktigaste trenderna inför framtiden anser ni?  

  



 
 

C-uppsats 15 p                                          Jenny Lilius 
MKV (C-nivå) Programmet för internationell kommunikation 
Vårterminen 2009                                    Högskolan i Kalmar   

  62 
 

Bilaga 2. Förfrågan om medverkan i examensarbete 

Bifogat nedan är den information jag skickat ut via e-post vid den initiala kontakten med de 

medverkande organisationerna.   

Hej!  
 
Mitt namn är Jenny Lilius och jag läser sista terminen på Programmet för Internationell 
kommunikation vid Högskolan i Kalmar. För närvarande skriver jag min C-uppsats om 
sociala medier och det är också därför jag söker kontakt med dig. 
 
Syftet med min uppsats är att försöka belysa de nya utmaningar som sociala medier utgör för 
organisationer.  Med sociala medier menar jag teknologi som medger alla former av tanke- 
och åsiktsutbyte. Exempelvis bloggar, forum, Wikis, sociala nätverk så som Facebook med 
flera.   
Din medverkan skulle vara viktig för min forskning därför att… (se nedan) 
 

Det jag bland annat önskar ta reda på är hur du och din organisation väljer att se på sociala 
medier. För ni redan dialog med era väljare och omvärld via sociala medier? Använder ni dem 
enbart som en ny, annorlunda marknadsföringskanal?   
Jag önskar också ta reda på om ni har några särskilda strategier för att bemöta eller 
förekomma kriser skapade genom dessa medier.   
 
Jag hoppas att du har möjlighet och intresse att medverka som respondent. Om det går bra 
handlar er medverkan en telefonintervju vilken beräknas ta max en timme. För uppsatsens 
validitet och för att ingen viktig information ska gå om miste kommer intervjuerna att spelas 
in. Om det skulle utgöra ett hinder för er medverkan, kan vi kanske komma överens om en 
annan lösning.   
 
Bästa hälsningar  
Jenny Lilius  
Högskolan i Kalmar 

 

Då mina intervjurespondenter medverkar med dold identitet har jag valt att inte inkludera den 

personliga motivering jag skrivit till samtliga medverkande. Men jag har utgått ifrån vilken 

organisation jag skrivit till och samtliga mail har haft en personlig motivering till varför jag 

valt att kontakta just deras organisation.  
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