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Social media has become an important marketing and communication tool 
worldwide, mostly through the largest social platforms Facebook and Twitter.  
With two-way communication via Internet companies has gotten the opportunity  
to interact and communicate directly with their customers. Facebook has been the 
focus point through the study because it has shown to be the most efficient and 
frequently used platform for communication. Our study aimed to confirm how 
communication via social media actually looks like. To be able to reach the best 
results, we have conducted the study from a phenomenological approach, which 
means; usage of qualitative semi-structured interviews to reflect the respondents 
experience on the phenomenon social media as a communication tool. Social media 
has shown to be a great way of communicating externally for companies who are 
willing to spend time engaging in the platform. The opportunities social media has 
brought, such as interaction has led most of the companies to use social media as 
their primary communication channel, all thou social media is probably not going to 
replace the traditional channels. This study has also allowed us to develop a model 
for communication through social media, for companies who are thinking of 
communicating through social media, and for companies who are communicating 
through social media today. 
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1. Inledning 
I det här avsnittet presenteras vår disposition av studien samt ges en introduktion till 

problemområdet där vi presenterar vår forskning. 

 

1.1 Bakgrund 

Apoteket kommunicerade via traditionella medier en reklamfilm för hudvårdsprodukten 

Apoliva med budskapet om hur produkten förhindrar slitage som hud och hår påverkas 

av genom det svenska vädret (Carlsson, 2010). Reklamfilmen visar en kvinna som 

sjungandes på en folkvisa går mot kameran i regn. Reklamfilmen blev ett 

genomslagskraftigt diskussionsämne på Internet och sociala medier vilket resulterade i 

Facebookgruppen ”Jag är rädd för tjejen i Apolivareklamen”. Spridningen nådde 

ytterliga andra plattformar och uppmärksammades i medierna. Ett tydligt exempel där 

enkelriktad kommunikationen vänts till tvåvägskommunikation i och med möjligheten 

att aktivt delta i diskussionen kring någonting som framträtt i traditionella medier först. 

 

Internet har öppnat upp en mängd kanaler där kommunikation sker. Sociala medier har 

blivit en vital del i samhällets utveckling av kommunikationskanaler och inte minst en 

stark och viktig del i företag och organisationers sätt att kommunicera externt. 

Möjligheterna Internet har gett och förmågan att skapa tvåvägskommunikation där 

igenom har kommit att bli grundande för skapandet av kundkommunikation och ur ett 

företagsperspektiv betyder kundkommunikationen oerhört mycket för 

relationsskapandet där ett företags externa kommunikation kan skapa och bygga upp 

relation mellan företag och mottagare (Falkheimer, 2001). Genom möjligheten att 

bygga interaktion och dialog bygger och bibehålls kundrelationer, vilket har lett till 

sociala medier som kommunikationskanal blivit ett effektivt verktyg.  
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1.2 Disposition 

Vår studie inleds med en introduktion av ämnet samt problembakgrund följt av en 

teoretisk referensram. Syftet och frågeställningen är placerad efter den teoretiska 

referensramen för att ge läsaren större förståelse kring ämnet. Den teoretiska 

referensramen behandlar kommunikation och dess olika former, bland annat extern 

kommunikation, envägs- och tvåvägskommunikation samt sociala medier. Efter syftet 

och frågeställningen har metoden placerats för att på bästa sätt förklara vårt 

tillvägagångssätt, urval etcetera. Resultatredovisning och analys följs av vår 

slutdiskussion samt förslag till vidare forskning. 

 

1.3 Problemdiskussion 

I ett allt mer medialiserad samhälle utvecklas tekniken ständigt och nya 

kommunikationskanaler växer fram vilket får många företag att bli mer närvarande på 

nya plattformar (Kotler & Armstrong, 2013/2010) och vi finner det viktigt för de att 

förstå användandet av dessa. Kotler & Armstrong (2013/2010) förklarar att det är viktigt 

att följa med i omvärldens utveckling vilket idag leder företag till Internet där större 

delen av deras målgrupper befinner sig. Målgruppen och mottagarna rör sig allt mer i 

sociala medier, men dock får den del av målgruppen som befinner sig i de traditionella 

medierna inte falla i glömska. Traditionella medier kallas även för linjär eller 

envägskommunikation, det vill säga att kommunikationen sker från sändare till 

mottagare men aldrig tvärtom, vilket främst sker genom tidning, radio och television 

(Falkheimer, 2001). Traditionella medier kallas även för linjär eller 

envägskommunikation, det vill säga att kommunikationen sker från sändare till 

mottagare, men aldrig tvärt om (Falkheimer, 2001). Enligt Kotler & Armstrong 

(2013/2010) sker kommunikation via sociala medier på Internet genom bland annat 

Facebook och Twitter. I och med sociala medier får mottagaren och sändaren möjlighet 

att kommunicera med varandra vilket innebär en övergång från envägs- till 

tvåvägskommunikation. I och med att sociala medier ständigt växer utvecklas 

traditionella medier allt mer vilket visar sig i att tidning, radio och television förflyttas 
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och nu finns tillgängliga på Internet. Vi ställer vi oss frågan om traditionella medier 

kommer att falla i glömska på grund av denna växande trend. Facebook har öppnat upp 

för meningsbyte att ske genom möjligheten att nu kunna dela1, gilla2 och kommentera3. 

Företag skapar en dialog som de kan ta vara på då mottagare på sociala medier öppet 

kan uttrycka åsikter på deras sidor. Dialog har skapats genom utbytet av information 

mellan företag och mottagare, vilket har blivit en central del för kommunikationen över 

Internet (Kotler & Armstrong, 2013/2010). Användningen av sociala medier är 

betydligt vanligare idag än traditionella då 35 procent av Sveriges befolkning år 2012 

dagligen använde sociala medier till skillnad från de 28 procent som stod för 

användandet av traditionella medier (Internetstatistik, 2013). Samma år gjordes en 

undersökning kring svenska företags användande av sociala medier med resultatet att 77 

procent av de använder Facebook som kommunikationskanal och procentenheten växer 

ständigt (Internetstatistik, 2013). Facebook och Twitter har blivit några av de främsta 

plattformar för företags varumärkesbyggande, relationsskapande och kommunikation 

genom den dialog som sociala medier erbjuder (Carlsson, 2010). Sociala medier och 

Internet har blivit så vitala delar i samhället att Solomon & Tuten (2013) uttrycker att de 

kan definieras som samhällets ryggrad. 

 

Vi finner det viktigt för företag som vill ta steget ut till den digitala sfären att förstå 

vilka fördelar och möjligheter som sociala medier utgör. I den här studien vill vi 

undersöka hur fem svenska företag använder sociala medier som ett 

kommunikationsverktyg samt se till den övergång företag gjort från att kommunicera 

via traditionella till sociala medier. Sekundärt har vi även valt att se till hur företagen 

skapar dialog som sociala medier möjliggör till skillnad från traditionella medierna.  
                                                
 
1 Att dela innebär att användare kan skicka länkar och innehåll till någon på Facebook (Abram & Pearlman, 2008:160) 
2 Gilla knappen är en plugin som tillåter användare att dela och gilla innehåll på Facebook (developers.facebook.com) 
3 Kommentarsfältet är en plugin på Facebook vilken tillåter användare att kommentera på andra användares sida 

(developers.facebook.com) 
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Genom denna studie vill vi bidra med kunskap kring hur framtida företag kan använda 

sociala medier som kommunikationsverktyg. Genom ett ökat användande av sociala 

medier finner vi att det relevant att kontinuerligt bekräfta tidigare och liknande 

forskning inom området av användandet av sociala medier som 

kommunikationsverktyg.    
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2. Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras de teorier och den tidigare forskning vi anser relevanta 

för vårt syfte och vår frågeställning, vilka ligger till grund för vår kommande analys av 

resultatredovisningen. Teorierna behandlar dels envägs och tvåvägskommunikation, 

bakgrunden till traditionella och sociala medier samt dialog.   

 

2.1 Kommunikation 

Enligt Falkheimer (2001) definieras kommunikation på två olika sätt beroende på dess 

syfte och mål. Det ena sättet att definiera begreppet kommunikation är information som 

står för innehållet i kommunikationen, en så kallad informationsprocess. 

Informationsprocessen förklaras som en överföring av meddelandet från sändare till 

mottagare, det vill säga en envägskommunikation där informationen utmärks till att tala 

till mottagaren. Det andra sättet som definierar kommunikation är just kommunikation, 

en process som är ömsesidig då sändaren talar med mottagaren, så kallad 

tvåvägskommunikation (Palm & Windahl, 1992). Ett utbyte av mening sker och 

meddelandet tolkas (Falkheimer, 2001), en beskrivning som stämmer överens med 

Heide et.al (2011) syn gällande kommunikation. Kommunikationen sker i många olika 

former såsom i tal och ljud men även genom fotografier, bilder och symboler och 

används av flera anledningar, exempelvis för att varna, upplysa, underhålla och 

informera (Dimbleby & Burton, 1999/1998). För att förklara processen som sker genom 

kommunikation används ofta en kommunikationsmodell som är en förenklad 

beskrivning och illustrerar kommunikationsprocessen. Det finns flertal modeller som 

används för att förklara kommunikation men den vanligaste och enklaste modellen 

redovisas på en linjär linje med en sändare, ett meddelande4 och en mottagare (Heide et 

al. 2011). Palm & Windahl (1992) beskriver i boken Kommunikation, teorin i praktiken 

modellen för kommunikationsprocessen som illustrerar sändaren som skickar ett 
                                                
 
4 Meddelandet är det innehåll eller budskap som förmedlas från sändaren till mottagaren (Falkheimer, 2001:37) 
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meddelande genom en viss kanal5 till en eller flera mottagare. Sändaren är källan till 

meddelandet vilket kan vara ett företag som vill nå ut med en produkt. Meddelandet kan 

därmed skickas antingen verbalt eller ickeverbalt till mottagaren. Med verbal 

kommunikation menas att meddelandet förmedlas genom skrivna eller talade ord och 

ickeverbal kommunikation innebär att meddelandet oftast sänds ut genom kroppsspråk i 

form av hållning, blickar och ansiktsuttryck (Dimbleby & Burton, 1999/1998). Oavsett 

hur och genom vilken kanal meddelandet sänds i så tolkas meddelandet av mottagaren 

genom koder, en uppsättning av sociala och språkliga konventioner som användningen 

av tecken följer. Detta är koder som mottagaren behöver känna till och förstå för att 

kunna avkoda meddelandet som sändaren skickar ut (Dimbleby & Burton, 1999/1998). 

Via en kanal förser mottagaren meddelandet till exempel via dagstidning, radio eller e-

post. 

 

2.1.1 Extern kommunikation 

Falkheimer (2001) uttrycker att kunder är viktiga för företags överlevnad där den 

externa kommunikationen utgör en viktig del i kommunikationsarbetet. “Den externa 

kommunikation handlar om de relationer som ett företag har till olika intressenter i 

omvärlden” (Falkheimer, 2001:94). Det är viktigt med en tydlig kommunikation från 

företag för att på så sätt uppmärksamma sina intressenter och nå nya kunder genom dels 

profilering6 vilket kan skapa, förändra eller förbättra företaget vilket i sin tur kan ha ett 

inflytande på intressenter (Erlandsson, 2005). Företag behöver kommunicera utanför 

företaget för att öka sina möjligheter och påverka sin utveckling. Beroende på företagets 

syfte och sina intressenter kan den externa kommunikationen bestå av bland annat 

kundtidningar, hemsidor, annonser, reklamfilmer och broschyrer (Eriksson, 2011). 

                                                
 
5 Kanal är det mediet eller form som bär innehållet mellan sändare och mottagare (Falkheimer, 2001:38) 
6 Profilering är det som ger något en speciell profil, en process genom vilken ett företag försöker få profil, identitet och image att 

överensstämma (ne.se, 2013) 
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2.1.2 Envägskommunikation 

Begreppet envägskommunikation som nämnt i avsnittet kommunikation förknippas med 

information och sker när mottagare tar emot ett meddelande från sändare utan att direkt 

kunna ge någon återkoppling, det vill säga en respons till sändaren. Traditionella medier 

såsom tidning, radio och television är exempel på envägskommunikation där 

meddelandet enbart går i en riktning (Palm & Windahl, 1992). Visserligen har 

mottagaren möjligheten att ge respons genom att skicka in insändare till tidning men en 

direkt återkoppling skapas fortfarande inte. Ett urval via en gatekeeper7 sker och 

sannolikheten att det är blir mottagarens insändare är inte självklar. Falkheimer (2001) 

beskriver att mottagaren därmed förblir passiv och sändaren går miste om vetskapen om 

meddelandet och dess budskap gått fram eller inte. Denna metod är även bekant som ett 

sändarperspektiv där sändaren är i fokus. Författaren nämner även att 

envägskommunikationens fördelar är att kommunikationen sker snabbt och är relativt 

okomplicerad vilket är en styrka i de situationer där det krävs snabba beslut och då 

viktig information ska framföras. Öppenhet beskriver Palm & Windahl (1992) kan vara 

en synonym i vissa informationssedda sammanhang men något som enbart sker på 

sändarens villkor. 

 

2.1.3 Shannon & Weavers kommunikationsmodell 

Den sändarorienterade kommunikationsmodellen är vanligtvis uppbyggd med sändare, 

meddelande, kanal och mottagare, vilka är de fyra grundläggande momenten i en 

kommunikationsmodell (Heide et al. 2005). Shannon & Weaver utvecklade den 

grundläggande kommunikationsmodellen redan 1949 genom att komplettera med 

ytterligare ett moment, nämligen brus. Brus är det som gör att mottagaren distraheras 

från det meddelande som sändaren skickar ut, det vill säga det som orsakar störningar 

mellan sändaren och mottagaren såsom stavfel, störande ljud eller personliga 

                                                
 
7 Gatekeeper betecknar vad som styr urvalet av nyheter i massmedier och andra informationskanaler (ne.se/gatekeeper, 2013) 
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svårigheter hos mottagaren, vilka bidrar till att budskapet blir svårt att ta till sig 

(Jacksson & Carter, 2002). Heide et al. (2005) skriver att transmissionssynsätt eller 

överföringsmetaforen är andra sätt att beskriva kommunikationsprocessen, vilka är 

synsätt på sändarorienterad kommunikation och den envägs- eller linjära processen med 

sändare, meddelande och mottagare. Mottagarens åsikter, attityd och värderingar samt 

tolkningar är inte av vikt för sändaren (Falkheimer, 2001) och risken med att använda 

kommunikationsmodellen är att sändaren aldrig kan följa upp om kommunikationen 

gett effekt (Bakka et al. 2006). Att titta på den mest grundläggande formen av 

kommunikation där forskare använt sig av sändarorienterad kommunikation har i högsta 

grad varit relevant i vår studie då forskarna lagt grunderna för hur 

kommunikationsprocesser ser ut: 

 

Figur 1 

 

 
 

 

2.1.4 Tvåvägskommunikation 

Tvåvägskommunikationen kan benämnas som en kommunikationscirkel vilket Jacksson 

& Carter (2002) i figur 2 valt att illustrera där meddelande utbyts och tolkas om vart 

annat. Ett meddelande förs från sändare till mottagare och tillbaka till sändaren, denna 

respons kan även kallas feedback (Jacksson & Carter, 2002). Tvåvägskommunikation 

skapas då skiftet från information till konversation sker, då sändare och mottagare har 
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möjligheten att kommunicera med varandra. Det kallas även tvåvägskommunikation när 

sändare kommunicerar med sändare, det vill säga sändare till sändare, sändare till 

mottagare och mottagare till mottagare (Carlsson, 2010). Eftersom 

tvåvägskommunikationen är ett utbyte av meddelanden fram och tillbaka kan den även 

kan översättas till dialog (Heide et al. 2005). Sociala medier är ett utmärkt exempel på 

där tvåvägskommunikation utövas dagligen och dialog skapas. Genom att använda 

Facebook och Twitter finns möjligheten att kommentera och skriva statusuppdateringar 

där sändaren får möjligheten att skapa interaktion (Clapperton, 2009). 

Tvåvägskommunikation kan även ske utanför Internet och det är vad som uppstår när 

två människor talar med varandra, diskuterar och utbyter mening där den faktiska 

konversationen är öppen för tolkning (Jacksson & Carter, 2002). Dock är inte all 

kommunikation via Internet tvåvägskommunikation även om den mesta är det, en 

digital annons på en social plattform har inte alltid möjlighet för mottagaren att kunna 

kommentera, alltså utesluts feedback och kommunikationen blir enkelriktad även om 

den befinner sig på Internet. Genom att titta närmare på hur tvåvägskommunikation 

fungerar baserat på gamla kommunikationsmodeller finner vi stora likheter med 

Shannon & Weavers sändarmodell från 1949, vilken är byggd på att en sändare skickar 

ett meddelande via en kanal till en mottagare. 

 

Figur 2 
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2.1.4.1 Excellenceteorin 

Grunig et al. (2002) har studerat public relations8 påverkan på 

organisationskommunikation i boken Excellent public relations and effective 

organizations där författarna grundligt går igenom den teori som största delen av public 

relations forskning är byggd på. Den så kallade Excellenceteorin är uppdelad i fyra 

modeller: Press agentry/publicity, public information, tvåvägs-symmetrisk och 

tvåvägsasymmetrisk. Den tvåvägs-symmetriska är den del av modellen valt i vår studie 

av den anledningen att den används av företag för att skapa interaktion som både 

företaget och konsumenterna kan dra nytta av, en så kallad ”win-win situation”9  

(Grunig et al. 2002). Modellen utgår från att sändaren bedriver tvåvägskommunikation 

med mottagaren. Den tvåvägs-symmetriska modellen används för att skapa symbiotiska 

förändringar där både företag och publik påverkas. Användandet av tidigare forskning 

inom ämnet, samt dialog är nyckeln till förändringar hos publik och företag och främst i 

form av attityd och beteenden (Grunig et al. 2002). Grunig et al. (2002) ser själva 

tvåvägs-symmetriska kommunikationsmodellen som den mest eftersträvbara då den är 

till för att skapa förståelse mellan sändaren och mottagaren. 

 

2.1.5 Push och pull 

Den metod ett företag väljer för sin kommunikation kan baseras på Pull och Push 

beroende på om de riktar sig till mottagaren eller vill få mottagaren att på eget initiativ 

komma till dem (Kotler & Armstrong, 2013/2010). Push sker via traditionella medier 

där kommunikationsmålet är att nå så många som möjligt och kommunicera till 

mottagare där återkoppling från mottagaren utesluts. Mottagaren får ingen möjlighet att 

på egen hand välja och blir passiv (Carlsson, 2009). Budskapet trycks fram genom 

                                                
 
8 ”PR, public relations, verksamhet som syftar till att skapa och bibehålla gynnsamma relationer mellan t.ex. ett företag och olika 

målgrupper, t.ex. kunder” (ne.se) 
 
9 En win-win situation är situationen som uppstår när två parter förhandlar om någonting där båda parter kan dra nytta av det 

förhandlade (allwords.com, 2013-05-20) 
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utvald kommunikationskanal från avsändaren till mottagaren (Kotler & Armstrong, 

2013/2010). Pull strategin däremot är en mycket användbar metod eftersom den 

används flitigt i de sociala medierna där sändaren lockar mottagare till köp samt 

informerar och uppmärksammar om produkten och företaget och skapar på så sätt en 

medvetenhet om varumärket (Carlsson, 2009). Här fokuserar sändaren på att skapa ett 

intressant material och pratar med, inte till, för att skapa intresse och drar in mottagaren. 

Större möjligheter att nå ut ges då många kan sprida och rekommendera vidare det som 

mottagaren anser vara värdefullt (Carlsson, 2009). Genom att titta närmare på Push och 

Pullmetoden är syftet att klargöra med vilken metod företagen väljer att kommunicera 

utåt, både gällande traditionella medier och sociala. 

 

2.2 Kommunikationsskifte 

I denna del kommer vi att se till det kommunikationsskifte som skett i och med 

övergången från envägs- till tvåvägskommunikation. 

 

2.2.1 Traditionella medier 

Traditionella medier även kallat gammelmedia (Löfberg, 2009) är det begrepp som 

används för att beteckna tidning, radio och television. Kommunikation genom 

traditionella medier brukar definieras som massmedier eller masskommunikation då det 

främst handlar om information, det vill säga att kommunikationen sker enkelriktat från 

sändare till mottagare (Hadenius et al. 2008). Kännetecknande för traditionella medier 

är att distributionen möjliggör informationsspridning till en stor mängd mottagare vid 

ungefär samma tidpunkt. Tidningen är ett tidigt exempel där information om omvärlden, 

regionala och lokala nyheter lyckas nå en stor mängd mottagare (Falkheimer, 2001). 

Hadenius et al. (2008) beskriver hur dagstidningen under 1800 talet blev ett 

massmedium då fler var i behov av information och kunskap om omvärlden. 

Framgången ledde att dagstidningen utvecklades till ytterligare ett skede då den blev en 

annonsmarknad för företag att kommunicera i. 
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Senare fick radion sitt genombrott i Sverige och blev snabbt en kommunikationskanal 

för det svenska samhället vilket resulterade i att radioapparater i de moderna hemmen 

ökade. Med radio som en ny distributionskanal kunde nu nyheter spridas allt snabbare 

till skillnad från tryckta medier (Falkheimer, 2001). När televisionen tog fart väcktes till 

en början en oro på grund av dess makt och att det ansågs som en typisk amerikansk 

produkt som kunde hota den svenska kulturen (Hadenius et al. 2008). Falkheimer 

(2001) beskriver hur svenska politiker under den rådande tiden till införskaffandet av 

televisionen ansåg att det var en fluga, Sverige var inte i behov av ytterligare 

massmedier. Trots oroligheter etablerades televisionen och expanderade som ett nytt 

medium i landet, vilket främst elektronikindustrin använde som en ny och unik 

kommunikationskanal (Falkheimer, 2001). 

 

2.2.2 Internet och globalisering 

När elektriciteten upptäcktes revolutionerades världen och gjorde stort avtryck i vår 

samtida värld. Många former av teknik föddes ur elektriciteten varav Internet vilket blev 

ett av de viktigaste verktyg för den nutida och framtida kommunikationen (Castell, 

2002/2001). Internet var från början inte ämnad för privatpersoner utan användes av den 

Amerikanska försvarsmakten i syfte att kommunicera i början på 70-talet och det var 

först i mitten på nittiotalet som tekniken nådde allmänheten (Castell, 2002/2001). 

Internet är ett kommunikationsmedium som möjliggjort för människor att kommunicera 

från många till många, på vald tid och global skala (Castell, 2002/2001). Med Internet 

har människor från hela världen fått möjligheten att utbyta information kring vilken typ 

av intresse som helst, vilket har lett till att smala, nischade marknader snabbt kan bli 

stora (Jedbratt & Lindgren, 1999). Jedbratt & Lindgren (1999) beskriver att Internets 

möjligheter har gjort att världen krympt samman och människor kommer närmre 

varandra, detta sammanfattar författarna som globalisering. Globaliseringen har lett till 

billigare och enklare kommunikation genom Internet och vi blir mer internationella och 

medvetna med Internets gränslöshet. Jedbratt & Lindgren (1999) menar på att vi gått 

från ett 9-17 samhälle till ett samhälle där Internet möjliggjort en ständig uppkoppling, 

det vill säga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Det finns nästan inget slut på 
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Internets bredd, inte bara gällande storlek utan även genom spridning menar Castell 

(2002/2001). Internets sajter stänger aldrig och medieutvecklingen har lett till att 

konsumenter skapat individuella trender för reklam och medier eftersom de nu mer eller 

mindre kan välja när och om de vill utsätta sig för den (Jedbratt & Lindgren, 1999). 

En ökning av mediekonsumtionen skedde på grund av den tekniska utvecklingen och 

medförde möjligheter för företag och konsumenter (Jedbratt & Lindgren, 1999). 

Kommunikationskanalerna blir fler och medieutbudet fragmenteras vilket leder till med 

avancerad användning av Internet som kommunikationsverktyg. Utbudet av nya medier 

har inneburit att företag har gått från att kommunicera för att få uppmärksamhet till att 

kommunicera för att vara uppmärksamma. Möjligheten att kommunicera i nya kanaler 

har medfört nya möjligheter för företag att kommunicera utåt (Jedbratt & Lindgren, 

1999). Annonsörers intresse för Internet och digitala medier har ökat i takt med att fler 

konsumenter lämnar de traditionella medierna för de digitala skriver Jedbratt & 

Lindgren (1999), en övergång där traditionella medier blir placerade på bänken för 

Internet skriver Löfberg (2009) i sin bok från 2009. Medvetenheten om hur omvärlden 

påverkar oss har lett till att människors kommunikationsbeteenden har förändrats. 

Tyngdpunkten ligger på att ta vara på mottagaren som resurser. Mottagaren är 

intresserad av bra produkter och ser det som ett mervärde att få vara med och utveckla. 

Förutom att mottagaren hjälper företaget, hjälper de även företaget att bli bättre än sina 

konkurrenter, mottagaren blir aktiva ambassadörer både internt och externt (Jedbratt & 

Lindgren, 1999). 

 

2.2.3 Dialog 

Dialog betyder att gemensamt skapa kunskap, där information utbyts och ny 

information skapas (Heide et.al, 2005). Skillnaden med dialog och andra former av 

tvåvägskommunikation är delaktigheten i den, gemensamt bland flera forskare från 

olika forskningsområden är att dialogens kärna är skapandet av betydelse och mening 

förtydligar Heide et.al (2005). Det handlar inte bara om överföringen av information 

utan om att även tolka informationen. Dialogen tillåter oss att skapa förståelse utifrån 

erfarenhet och kunskap för att komma fram till en djupare information. Syftet med 
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sociala medier är att alla ska ha möjligheten till att delta på lika villkor och kunna skapa 

dialog, alla ska ha möjligheten att kunna uttrycka sig fritt. För att se hur interaktion och 

utbyte av meningar faktiskt sker har en del i vår studie sett till att undersöka hur de 

valda företagen skapar dialog mellan dem och mottagarna.   

 

2.3 Mervärde  

Allt fler företag konkurrerar med varandra vilket har lett till att kundorienteringen hos 

företag utvecklat sin förmåga till att tillgodose kundernas behov och önskemål för att 

lyssna till deras åsikter där kunden också har möjlighet att påverka (Ots, 2010). Ots 

(2010) exemplifierar detta utifrån Normann och Ramirez (1993) till IKEAs koncept där 

kunderna själva monterar möblerna de köpt, detta indikerar på en värdeskapande 

aktivitet som inte är begränsad till enbart säljande. Sociala medier utgör att kunderna på 

eget initiativ utgör konsumtion och skapandet av dialog där värde kan skapas. Enligt 

Ots (2010) aktiverar företagen värdet i kommunikationen men skapas av mottagarna 

själva. Det mervärde som vi valt att belysa är att sociala medier möjliggör en förbättrad 

kundrelation vilket skapar ett mervärde för företag som för mottagare. Företagen kan 

låta mottagare vara med i utveckling av produkter genom tips och idéer vilket i sin tur 

kan bygga upp kundrelationen och mottagaren känner sig delaktig i företaget. 

 

2.4 Sociala medier 

I och med att Internet dagligen expanderar ökar även antalet kommunikationskanaler 

och sociala medier där Twitter, Facebook, Youtube, Myspace och Linkedin är bara 

några av de plattformar som frekvent används idag (Clapperton, 2009). Företag kan få 

större utrymme genom sociala medier då spridningen av deras budskap kan ske genom 

användare på en social plattform (Löfberg, 2009). I sociala medier är inget ämne för 

smalt eller brett då Internet bokstavligen talat rymmer allt. På sociala medier är det 

användare som har kontrollen oavsett om de är företag eller konsumenter (Löfberg, 

2009). Sociala medier är ingenting som tros ersätta traditionella medier helt då kanaler 
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fungerar olika bra i olika kontext, eller som Löfberg citerar ”att vilja ta finlandsfärjan 

ibland, utesluter ju inte cykelns existens” (Löfberg, 2009, s.16). 

 

2.4.1 Plattformar 

Gemensamt för Facebook och Twitter är att plattformarna bygger på att följa andra 

användare. Det som en användare väljer att följa visas i flödet och är något som de 

sociala plattformarna har gemensamt. 

 

2.4.1.1 Facebook 

Facebook är ett socialt nätverk som startades av Mark Zuckerberg redan 2004 med 

syftet att kommunicera med sina collagevänner via Internet (Clapperton, 2009). Sidan 

har växt sig så stor att om den vore ett land hade det vart det tredje största i världen med 

över 1 miljard invånare (Nationalencyklopedin, 2013). Genom Facebook kan användare 

skapa en egen personlig Facebookprofil och bjuda in vänner, skicka meddelanden, dela 

bilder, personlig information, video, ljudklipp och bloggar med varandra. Det enda som 

krävs för medlemskap på Facebook är en giltig e-postadress (Clapperton, 2009). 

Facebook har främst vart ämnad för privatpersoner som genom sin profil lägger ut 

bilder och statusuppdateringar för att informera andra om vad de gör samt gett 

användarna möjligheten att hålla kontakt med vänner. På senare år har möjligheten att 

nyttja plattformen för företag utvecklats (Clapperton, 2009). Företagen som väljer att 

kommunicera via Facebook erbjuds en Facebooksida likt en Facebookprofil med 

skillnaden att mottagaren inte kan bli vän med företaget utan blir istället en 

intressent/följare genom att gilla sidan. Facebookanvändare kan därefter vara delaktig i 

den information som företaget publicerar på sidan, skriva inlägg och föra dialog. Om 

interaktion och aktivitet på en företagssida sker, visas detta i användarens flöde, vilket 

tillåter andra användare att se denna interaktion, så kallad spridning sker (Abram & 

Pearlman, 2008).   
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2.4.1.2 Twitter 

En vidareutveckling av bloggvärlden är plattformen Twitter, en mikroblogg där 

användare skriver korta uppdateringar/inlägg, även kallade tweets som publiceras i 

tidsordning (Clapperton, 2009). Enligt Carlsson (2009) kan dessa uppdateringar/inlägg 

ses som publika sms eftersom användaren tillåts vara personlig offentligt. Då Twitter är 

anpassad för mobila enheter får och kan ”tweets” maximalt bestå av 140 tecken, 

eftersom det är maxantalet tecken telefonoperatörer klarar i SMS systemen (Comm, 

2009). Det finns enligt Comm (2009) två tillvägagångssätt för att skapa interaktion och 

dialog med andra användare på Twitter. Det ena är genom trejdepartsapplikationer där 

användare tillåts lägga till applikationer10 mer anpassade för dennes ändamål och det 

andra och mer relevanta för vår studie är genom användarens egen sida (Comm, 2009). 

Precis som på Facebook bygger mycket av plattformen på att följa andra användare och 

Twitter själva beskriver plattformen som en plats för användare att få möjligheten att 

följa det de finner intressant (twitter.com). Användarna på Twitter får på sin egen sida 

upp de uppdateringarna/inlägg av de användare de valt att följa i ett så kallat flöde. I 

detta flöde ryms även de uppdateringar och inlägg användaren själv valt att retweeta11, 

vilket innebär att vidare kommunicera genom sin egen Twitter (Comm, 2009). Eftersom 

möjligheten att retweeta vad en användare skrivit är det viktigt för företag som vill 

använda den metoden att skapa utrymme för det. När en användare retweetar någonting 

räknas dennes användarnamn in i de 140 tecknen som denne måste förhålla sig till och 

eftersom uppdateringarna/inläggen är så korta och mängden av text som kan skrivas är 

begränsad gäller det att tänka efter då möjligheten att retweeta försvinner om 

meddelandet är för långt (Clapperton, 2009) 

 

 

                                                
 
10 Ett tillämpningsprogram och datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete (ne.se, 2013). 
11 Retweet är möjligheten att vidareföra vad någon annan användare skrivit (Comm, 2009:95) 
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2.4.2 Kommunikationsmodell för sociala medier 

Genom att kombinera Shannon & Weaver, Jacksson & Carter och Castronovo & 

Huangs kommunikationsmodeller har vi utifrån vårt syfte och avgränsningar 

konkretiserat och preciserat en modell för hur kommunikationen ser ut anpassad för hur 

sociala medier kan användas. I figur 1 illustreras Shannon & Weavers 

kommunikationsprocess för envägskommunikation, vilken saknar möjlighet till 

interaktion mellan sändare och mottagare men med brus som avgörande faktor för om 

meddelandet sändaren skickar ut tas emot eller förbises. Likt den sändarorienterade 

kommunikationsmodellen utgör de grundläggande momenten även för vår modell (se 

figur 3): sändare, meddelande, kanal, och mottagare med tillägg för brus och feedback. 

Jacksson & Carters (2002) kommunikationsmodell för tvåvägskommunikation (se figur 

2) illustrerar hur ett meddelande utbyts och tolkas mellan sändare och mottagare. 

Feedback skapas då sändare och mottagare har möjligheten att kommunicera med 

varandra. Då tvåvägskommunikationen är ett utbyte av meddelanden översätts detta till 

dialog (Heide et al. 2005). Då sociala medier utgör större delar av 

tvåvägskommunikation där dialog skapas har vi valt att se till Jacksson & Carters 

kommunikationscirkel för hur feedback och dialog skapas och genom vår modell via 

sociala medier. För många företag i Sverige är sociala medier ett relativt nytt 

kommunikationsverktyg som givit nya möjligheter att kommunicera. Castronovo & 

Huang (2012) har studerat vikten av sociala medier och skriver hur företag bör inse 

värdet av Internet som en primär komponent i deras kommunikation. Författarna lägger 

vikten vid att interagera och aktivt samarbeta med mottagare vilken är en av de 

möjligheter kommunikation via sociala medier öppnat upp för. Castronovo & Huang 

(2012)  har själva funnit väldigt lite forskning kring en konkret modell för användandet 

av sociala medier, detta resulterade i en egen framtagen kommunikationsmodell för 

kommunikationsprocessen via sociala medier (se bilaga 2) som innehar feedback och 

interaktion som sker mellan sändare och mottagare. Då Castronovo & Huangs (2012) 

kommunikationsmodell illustrerar en bred kommunikationsprocess mellan flera 

plattformar och tillvägagångssätt ser vi till modellens huvudsakliga kärna vilket är 

feedback, interaktion på sociala medier för att skapa en modell begränsad till 
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plattformarna Facebook och Twitter utan fokus på någon form av 

kommunikationsmetod.  

 

Figur 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något förenklat kan sändaren i kommunikationsmodellen (figur 3) vara företaget Arla. 

Arla vill skicka ut ett meddelande i form av text och bild om deras nya produkter för att 

informera och veta vad mottagaren tycker om produkterna. Genom att lägga ut bilden 

med tillhörande text på Facebook där Arla har en egen företagssida med ett eget 

fotoalbum blir Facebook den kanal som företaget valt att kommunicera genom. Bilden 

läggs ut och meddelandet sprids till de som följer Arlas företagssida på Facebook och 

visas i deras flöden. Det finns dock risk för brus, att mottagaren förbiser meddelandet 

som Arla skickat ut på grund av annonser, banners samt andras statusuppdateringar eller 

för att mottagaren själv väljer att inte delta och visa intresse. Lyckas meddelandet nå 

mottagaren kan feedback skapas genom att mottagaren gillar bilden, väljer att sprida 

meddelandet vidare till andra användare eller skapar en dialog direkt till sändaren 

genom att skriva/kommentera bilden där Arla får möjlighet att direkt bemöta 

mottagaren. Kommunikation skapas och respons sker mellan sändare från mottagare 

och tillbaka. Syftet med modellen är att utifrån respondenternas användande av sociala 

medier kunna tillämpa modellen för hur den faktiskt fungerar i verkligheten. Genom 
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denna modell vill vi på ett enkelt sätt visa hur framtida företag kan se hur 

kommunikationen via sociala medier fungerar för att själva använda sociala medier som 

kommunikationskanal. 

 

2.4.3 Företag i sociala medier 

Carlsson (2010) skriver om hur tekniken sociala medier erbjuder företag möjligheter till 

att synliggöras, kommunicera samt skapa kundrelationer för företag. Utifrån egna och 

andras erfarenheter, intervjuer med företag och experter, undersökningar och forskning 

kom Carlsson (2010) fram till att sociala medier är mycket givande som 

kommunikationsverktyg om användandet sker på rätt sätt. Att kommunicera på rätt sätt 

menar Carlsson (2010) är att låta kommunikationen bygga på en känsla och undvika att 

vara neutral och tillfredsställa alla. Gör något oväntat i bemärkelsen att skapa något eget 

och väck uppmärksamhet. Lyssna, var ärlig och tillmötesgående är ytterligare faktorer 

för vad som förstärker att kommunikation mellan företag och mottagare sker på ett rätt 

och trovärdigt sätt. Vidare upptäcker Carlsson (2010) att sociala medier kan vara av stor 

betydelse för den dialog som plattformar via Internet utgör. Med detta menar Carlsson 

(2010) att företag bör nyttja sociala medier som kommunikationsverktyg till att skapa 

dialog med omvärlden för att skapa relationer med mottagare. Genom dialog får företag 

snabbt en löpande koll på omvärlden och skaffar sig större kunskap om vem mottagaren 

är och tycker. Företag får möjligheten till att bygga förtroende och långsiktiga relationer 

och därigenom komma närmare kunden skriver Carlsson (2010). Clapperton (2009) har 

i sin bok fokuserar på själva användningen av sociala medier för företag och beskriver 

grundligt vilka kanaler som idag är aktuella för företag att kommunicera med och 

varför. Vidare menar Clapperton (2009) att sociala medier inte är till för alla former av 

företag och branscher av den anledningen att flertalet företag inte vet hur de ska 

kommunicera i form av text och bild för att nå den tänkta målgruppen, “One size 

doesn’t fit all” (Clapperton ,2009: xxx: Kap:1). Clapperton (2009) tar upp viktiga 

beståndsdelar för företag att tänka på vid övergången till att börja kommunicera genom 

sociala medier. En grundläggande punkt för företag är att arbeta med sociala medier 

bakifrån och titta vart den primära målgruppen rör sig. Det är svårt och dyrt att skapa 
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nya kunder och det ses som lättare att bibehålla befintliga kunder genom att skapa ett 

mervärde. Bara för att ett företag finns i sociala medier betyder inte det att Facebooks 

alla användare kommer att följa företaget då det enligt Clapperton (2009) samt Carlsson 

(2010) kräver hög aktivitet för att locka mottagare till sin sida. Gemensamt för Carlsson 

(2010) och Clapperton (2009) är att de båda upptäckt utifrån egna erfarenheter och 

undersökningar att sociala medier som kommunikationsverktyg lämpar sig för företag 

men förutsättningen att det engagemang och den tid sociala medier tar är avgörande för 

ett positivt resultat. Även Solomon & Tuten (2013) tar upp hur företag kan använda 

sociala medier som kommunikationsverktyg likt Clapperton (2009) och Carlsson 

(2010). Solomon & Tuten (2013) beskriver sociala medier som en vital del i 

kommunikationens utveckling men att det är viktigt att anpassa det material som görs 

offentligt i och med de risker sociala medier för med sig. Har företag däremot ett mål att 

finnas på sociala medier och en specifik plattform är nästa steg att producera något 

lockande på nätverket som är mätbart med något av målen. Sociala medier bör då vara 

en del av och komplement till kommunikationen (Clapperton, 2009). Genom att titta till 

hur företag tidigare blivit rekommenderade att agera i sociala medier samt se till olika 

beskrivningar av användandet av plattformarna, har vi valt att se närmre på den 

forskning som finns om sociala medier, samt utveckla och förtydliga användandet av 

dem.  

  

2.5 Sammanfattning 

Vår studie forskar i hur den externa kommunikationen från företag förändrats genom 

möjligheten till tvåvägskommunikation via internet och då främst i sociala medier. 

Eftersom vi vill ge läsaren en förförståelse kring ämnet och dess bakgrund har en 

grundlig teori kring ämnet kommunikation och dess olika grenar varit av stort vikt att 

förklara. Vi har därför valt att gå genom och börja studien vid envägskommunikationen 

där Shannon & Weavers linjära kommunikationsmodell från 1949 tillämpats. Den 

beskriver hur kommunikation genom traditionella medier ser ut och innehåller ett 

viktigt segment i vår studie: brus. Vi har gått vidare med att förklara 

tvåvägskommunikation och då sett till den så kallade kommunikationscirkeln som 
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förklarar hur utbyte av meningar sker. Genom att titta till Shannon & Weavers linjära 

kommunikationsmodell, Castronovo & Huangs modell för sociala medier, samt 

kommunikationscirkeln har vi själva kunnat ta fram en förenklad 

kommunikationsmodell för sociala medier främst byggd på den modell Castronovo & 

Huang visar. Denna modell är till för att bekräfta kommunikationen via sociala medier, 

för att på så sätt komma närmre en faktisk sanning. Men även för framtida användning 

för företag som redan kommunicerar i sociala medier och för företag som vill börja 

kommunicera i sociala medier. För att beskriva hur företag genom 

tvåvägskommunikation i sociala medier kan dra nytta av möjligheten till dialog har vi 

tillämpat Excellenceteorin. Excellenceteorin grundar sig i PR forskningen och bygger 

på fyra olika modeller där den tvåvägs-symmetriska modellen vart den som bäst 

tillämpats i vår studie. Den bygger på att företag/organisationer skapar en ”win-win 

situation”. Push-teorin har vi tydligt sätt i traditionella medier och för att säkerhetsställa 

hur kommunikationen fungerar i sociala medier har vi istället tittat till Pull-teorin där 

fokus ligger på att locka in publiken, till skillnad från push. Genom studiens gång har vi 

tillämpat de teorier vi tagit upp i föregående kapitel, för att på så sätt kunna 

säkerhetsställa hur företag externt kommunicerar via sociala medier och hur de dragit 

nytta av möjligheten till dialog och interaktion.       
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3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fem svenska företag använder sociala 

medier som kommunikationsverktyg. Vi vill undersöka den övergång företagen gjort 

från att kommunicera via traditionella till sociala medier. Vi finner det även intressant 

att se hur interaktion och dialog skapats mellan sändare och mottagare. Genom denna 

studie vill vi bidra med kunskap kring hur företag ska använda sociala medier som ett 

kommunikationsverktyg. 

 

 

4. Frågeställning  
Hur kommunicerar företagen externt genom sociala medier till skillnad från traditionella 

medier? 

Hur skapar företagen dialog med mottagaren i och med sociala medier? 

Vilka för- respektive nackdelar uppstår via kommunikation i sociala medier? 
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5. Metod 
I detta kapitel förklarar vi vårt tillvägagångssätt samt motiveringar till varför vi valt att 

gå dessa vägar. 

 

5.1 Abduktiv ansats 

Valet av analysmetod för vår undersökning är baserad utifrån vårt syfte vilket är hur 

fem svenska företag dragit nytta av sociala medier som ett kommunikationsverktyg. 

Abduktiv ansats är en sammanvävning av den deduktiva metoden och den induktiva 

metoden (Jakobsson, 2011). Den deduktiva metoden är uppbyggd kring hypoteser 

utifrån idéer, den induktiva bygger på att forskaren gör observationer för att därefter 

lägga till teorier (Ross, 2010). Den abduktiva metoden är en kombination av dessa och 

ses som en process som består av att generera, kritisera och acceptera förklarande 

hypoteser i abduktionen, en process för ett speciellt sätt att tänka (Jakobsson, 2011).  

 

5.2 Kvalitativ metod 

Sohlberg och Sohlberg (2009) beskriver de två olika inriktningarna som finns när det 

kommer till forskning; kvantitativt och kvalitativt forskning. Inriktningen som används 

beskriver hur informationen ska samlas in och hur det insamlade materialet ska väljas 

att bearbetas och analyseras. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2009) innebär 

användningen av en kvalitativ metod att beskriva verkligheten och den fysiska miljön. 

Backman (2008) förklarar att den kvalitativa ansatsen är främst och övervägande 

induktiv vilket innebär att metoden främst fokuserar på ord än siffror. 

Forskningsprocessen kring den kvalitativa metoden är flexibel och dynamisk då den 

inleder arbetet med att besvara frågor som berör hur och varför (Backman, 2008). De 

vanligaste metoderna i det kvalitativa perspektivet utgörs främst genom observationer, 

textanalyser och intervjuer (Sohlberg & Sohlberg, 2009) Utifrån den kvalitativa 

forskningsmetoden kan det dras en parallell till hermeneutiken som tillsätter empiri, 

logik och tolkningslära (Jakobsson, 2011). Jakobsson (2011) beskriver hermeneutiken 

till att tolka och förstå där forskaren kan validera och kontrollera sina tolkningar med 
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exempelvis intervjupersoner. Vår studie handlar om hur företag dragit nytta av sociala 

medier vilket innebär att vi frågar efter deras syn, uppfattningar & erfarenheter. Detta 

gör att en kvalitativ intervjustudie lämpar sig bättre än den kvantitativa, då den 

kvalitativa fokuserar på upplevelser och tolkningar. 

 

5.3 Datainsamling 

Det finns två typer av data; primär och sekundär. Primärdata är information som inte 

varit insamlad eller publicerad tidigare (Jacobsen, 2002/2000), primärdata är det som 

produceras under studiens gång. Sekundärdata är det vi har möjlighet att forska i såsom 

tidigare avhandlingar, slutsatser, böcker etc. (Jacobsen, 2002/2000). Vår primärdata 

kommer att bestå av intervjuer från kommunikatörer på fem svenska företag. Den 

primärdata vi samlar in kan återanvändas av det allmänna forskningssamhället, vilket då 

utgör sekundärdata för dem. Sekundärdata är data som är publicerad och utgiven i olika 

former och varierande tillgänglighet (Jacobsen, 2002/2000). Insamlingen av 

sekundärdata skedde genom insamling av information med hjälp av Internetdatabaser, 

litteratur, avhandlingar och artiklar. Genom att avgränsa oss till följande utvalda sökord 

för vår studie fann vi det lättare att få fram relevant information; sociala medier, dialog, 

kommunikationsskifte, PR, företagskommunikation. Dock bör tilläggas att fler sökord i 

ämnet har använts i studien. Avsikten med sökning av tidigare forskningsmaterial var 

att få en ytterligare inblick och kunskap i sociala medier som ett 

kommunikationsverktyg. 

 

5.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer förekommer ofta i kvalitativa forskningar. De två varianter av 

kvalitativa intervjuer som Jakobsson (2011) berör är ostrukturerade och semi-

strukturerade intervjuer. Bryman (2011/2008) skriver att ostrukturerade intervjuer 

innebär att intervjuguide saknas och är flexibel. Bryman (2011/2008) och Jakobsson 

(2011) menar att genom att använda ostrukturerad intervjuform kan det räcka för 

intervjuaren att ställa en fråga för att låta respondenten att svara fritt, detta påminner om 
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ett vanligt samtal. Semistrukturerad intervju innebär till skillnad från den ostrukturerade 

att en viss form av manus används. En intervjuguide utformas men frågorna kan under 

intervjuns gång växlas och är därmed flexibel (Jakobsson, 2011). Semistrukturerad 

intervju är den intervjuform vi valt att tillhandahålla i vår studie då vi har en tydlig 

ämnesinriktning. En semistrukturerad intervju lämpar sig bättre då specifika 

frågeställningar behöver besvaras samtidigt som intervjun blir flexibel som öppnar upp 

möjligheten till följdfrågor enligt Bryman (2011/2008). I våra intervjuer bestämdes 

frågorna på förhand med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1) som sammanställdes 

innan intervjuerna ägde rum. 

 

5.3.1.1 Urval & diskussion 

Respondenterna för vår studie valdes utifrån ett icke-sannolikhetsurval. Med icke-

sannolikhetsurval menas att respondenten väljs ut på andra sätt än genom en 

slumpmässig urvalsteknik (Jakobsson, 2011). Våra kriterier för urval av respondenter 

var följande: 

 

1.      Personen ska arbeta med företagets externa kommunikation 

2.      På ett nationellt företag som 

3.      Har erfarenhet av envägs och tvåvägskommunikation samt 

4.      Kommunicerar via sociala medier till sina kunder och intressenter 

 

Genom att etablera dessa kriterier för vårt urval blev det enklare att sålla bort de företag 

som inte följde våra kriterier. Vi exkluderade företag som är relativt nyetablerade då de 

är födda in i medielandskapet och inte haft erfarenhet av endast envägskommunikation. 

Med det menas att vi endast sett till företag som främst startade upp innan internet 

fanns. Dem har till en början endast haft tillgång till traditionella medier och upplevt 

övergången från kommunikation i de traditionella medierna till kommunikation via 

internet och sociala medier. Företagets storlek ansågs inte relevant att se till och inte 

heller antalet kommunikatörer. Fokus har hela tiden legat på företag som endast haft 

tillgång till envägskommunikation och tagit beslutet att ta steget ut i den digitala sfären. 
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Vi har valt att begränsa oss till att enbart intervjua kommunikatörer och 

marknadsansvariga med ansvar för företagets externa kommunikation. Samtliga 

respondenter har vart delaktiga i företagets övergång från traditionella till sociala 

medier och skapandet av interaktion med mottagare. Vi har riktat in oss på svenska 

företag, vilka kommunicerar både rikstäckande som lokalt. Vikten har legat på att 

företagen inte alltid haft möjligheten att kommunicera via Internet utan även upplevt 

kommunikation utanför Internets möjlighet, det vill säga då de inte hade något annat 

val. Vi har även valt att endast se till företag som kommunicerat i sociala medier och 

traditionella medier just för att de själva ska kunna beskriva det upplevda i övergången 

från det ena till det andra. Vi har valt att se till företag som nyligen har äntrat den 

digitala sfären och valt att kommunicera där genom i förhoppningen om att det sitter 

färsk i minnet hos respondenterna och de inte tagit över arbetet efter någon annan 

kommunikatör eller marknadsansvarig. 

 

5.3.1.2 Respondenter 

För att hålla god forskningssed har anonymitet utlovats till företagen som ställt upp i 

undersökningen, men samtliga valde att vara offentliga. Nedan presenteras företagen 

och de som ställde upp i intervjun för att ge läsaren en uppfattning om företaget och om 

deras roll som kommunikatörer. 

 

Per Rosenqvist är Marknadschef för Kalmar FF, intervjun genomfördes på Guldfågeln 

arena i Kalmar. Kalmar FF som är en 102 år gammal fotbollsförening, spelar i högsta 

allsvenskan med stora sportsliga framgångar. Rosenqvist började arbeta som 

marknadschef för föreningen 2010 och har tidigare utbildning och jobberfarenhet av 

kommunikation. 

 

Maria Sampson är marknadsansvarig på Baronen köpcentrum och intervjuades på 

hennes kontor beläget i Baronenen köpcentrum i Kalmar. Sampson arbetar som 

centrumledare och marknadsansvarig och var den som på eget initiativ förde Baronen ut 

till sociala medier. Baronen är ett köpcentrum beläget i centrala Kalmar och inhyser mer 
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än 40 butiker där målgruppen är varierad och bred. Sampsons roll är att locka folk till 

köpcentrumet genom extern kommunikation men att få besökarna att handla är 

butikernas ansvar. 

 

Kaj Pettersson, Marknadsansvarig på IFK Norrköping träffade vi i en av de lounger 

föreningen vanligtvis hyr ut till företag och privatpersoner vid match. Pettersson är 

tillsammans med Mårten Jacobsson ansvarig för föreningens externa kommunikation. 

Kamratföreningen i Norrköping bildades 29 maj 1897 och IFK Norrköping har sedan 

starten utövat fotboll och är en av Sveriges mest anrika och framgångsrika 

fotbollsklubbar. 

 

Jörgen Ericsson, Marknadsansvarig på Louis De Geer intervjuades vid konserthallen i 

Norrköping. Ericsson arbetar ensam som kommunikatör på Lous De Geer konsert och 

kongress. Louis De Geer vänder sig till en bred målgrupp med både företag och 

privatpersoner och är belägen i industrilandskapet vid Motala ström i centrala 

Norrköping. 

 

Anders Lindskog är ägare och kommunikatör på Smultronstället och är tillsammans 

med sin fru ansvarig för all kommunikation som sker från företaget. Företaget startade 

upp 1982 där ett generationsskifte skett och Lindskog med sina syskon tagit över 

familjeföretaget. Företagsidéen föddes från en inspirationsresa i Europa där Lindskogs 

föräldrar såg på andra länders glass kultur. Smultronstället är beläget i Söderköping 

kommun strax utanför Norrköping. 

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Studiens syfte är att undersöka hur fem svenska företag dragit nytta av sociala medier 

som ett kommunikationsverktyg och se till hur de arbetat med övergången från envägs 

till tvåvägskommunikation. Vi försökte finna företag som var relativt nya bland sociala 

medier av den anledningen att övergången från traditionella till de nya medierna 

fortfarande är färsk. Vi såg till företag i Kalmar och Östergötland då tillgängligheten att 
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kunna ta oss till företag nära bidrog till att vi fick möjligheten att ha ett personligt möte 

för samtalsintervjuer och inte via telefon. Vi gjorde en förstudie kring tänkbara företag 

som kommunicerat via traditionella medier och som idag även kommunicerar via 

sociala medier. Därefter kontaktade vi kommunikatörer samt marknadsansvariga på fem 

utvalda företag genom telefonsamtal där vi berättade om oss och syftet med studien. Vi 

ställde även frågor gällande företagets kommunikationskanaler och om deras arbetsroll, 

för att verifiera att de passade in i vår studie varav vi frågade om de skulle kunna ställa 

upp på en intervju där samtliga tackade ja. Följaktligen utformade vi en intervjuguide 

(se bilaga 1) baserat på studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden skapades 

utifrån våra frågeställningar och vi valde att dela in den i följande tre huvuddelar; 

kommunikationsskifte, tvåvägskommunikation och betydelse.  Utifrån de tre delar 

utformades specifika frågor. Varje intervju öppnades upp med att vi presenterade 

studien och förklarade begrepp såsom envägs- och tvåvägskommunikation för att 

säkerställa att respondenterna och vi som intervjuade var överens med begreppets 

betydelse. Intervjuerna gjordes på respondenternas arbetsplats vilka var belägna på 

företagens huvudkontor och pågick mellan 30-60 minuter, där vi båda deltog i intervjun. 

 

5.5 Forskningsetik 

Bryman (2011/2008) presenterar de etiska principer en forskare inför 

samhällsvetenskaplig studie bör känna till för att undvika etiska problem. Nedan 

presenteras de ståndpunkter som Bryman (2011/2008) beskriver och som vi valt att ta 

hänsyn till i vår studie. Informationskravet innebär att forskaren informerar 

respondenterna om syftet med studien. Det är viktigt att informera om frivilligt 

deltagande, intervjuns moment eller aktuella delar samt möjligheten till att avbryta den 

pågående intervjun om så önskas av respondenten. Samtyckeskravet innebär att 

respondenterna har rätt att bestämma själva över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet 

betyder att respondenternas personuppgifter ska skyddas och därmed förvaras 

oåtkomligt från icke behöriga. Enligt nyttjandekravet får de insamlade uppgifterna från 

respondenterna endast användas i forskningens syfte. En viktig aspekt gällande 

forskningsetik som vi också valt att ta hänsyn till är anonymitet som Bryman 
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(2011/2008) tar upp för att inte göra intrång i privatlivet. Denna studie tar hänsyn till de 

ovannämnda aspekterna gällande forskningsetik då vi erbjöd våra respondenter 

anonymitet, men samtliga samtyckte att vara offentliga. Vi kommer inte heller göra 

intrång på respondenternas privatliv, ge falsk information eller spegla/vinkla det som 

sagts, på så sätt önskar vi nå en god forskningssed. 

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Vid kvalitativ forskning är det viktigt att arbeta efter begreppen reliabilitet och validitet 

vilka även kan översättas till tillförlitlighet och giltighet (Ekström & Larsson, 2010). 

Reliabiliteters kärna är att se till att undersökningen och det datamaterial som samlats in 

är mätt på rätt vis och är alltid beroende av vem som genomfört studien och när den 

gjordes (Grønmo, 2006/2004). Ekström & Larsson (2010) skriver att undersökningens 

slutsats ska vara underbyggd med argument och att de argumenten ska vara giltiga och 

tillförlitliga. Tillförlitligheten ser till att datamaterialet bearbetas på ett 

forskningsmetodologiskt vis, det vill säga att en intervju exempelvis är utförd på rätt 

sätt eller att respondenterna varit ärliga (Ekström & Larsson, 2010). Det som får 

reliabiliteten att sjunka är att respondenterna valt att vara offentliga i vår studie, detta 

kan bidra till att de inte är helt ärliga i sina svar. Då all insamling av vår information 

gjordes via två mobiltelefoner förstärktes metodens reliabilitet. Efter insamlingen av 

information från våra respondenter transkriberades materialet till text vilket underlättade 

för arbetsprocessen då vi kunde på eget initiativ gå tillbaka och lyssna igen på det som 

sades, vi kunde undvika missförstånd och feltolkningar. Bryman (2011/2008) anser att 

inspelning av samtal nätt och jämnt ska vara obligatoriskt för att låta intervjuaren 

koncentrera sig på intervjun. Vi finner även reliabilitet i att vi kontrollerade våra 

respondenter för att försäkra oss om att finna lämpliga personer då vi vid första 

kontakten via telefon ställde frågor gällande företagets kommunikation, 

kommunikationskanaler samt deras roll som kommunikatörer eller marknadsansvariga. 

Validitet handlar om att studiens datamaterial är relevant för studiens mål och syfte - att 

vi mätt rätt saker och om det material vi samlat in har med saken att göra (Grønmo, 

2006/2004). Datamaterialets giltighet för studiens problemställningar ska belysas vilket 
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leder till hög validitet om datainsamlingen resulterar i relevant data för 

problemställningarna (Grønmo, 2006/2004). Då vi besvarar vårt syfte och 

frågeställningarna blir validiteten hög. 

 

5.7 Avgränsning 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då vi vill ta reda på hur och 

varför. Genom att fokusera på ord istället för siffror har vi större förutsättningar att få 

vår frågeställning besvarad. Vi har valt att analysera den empiri vi samlat in ur ett 

fenomenologiskt synsätt för att på bästa sätt få respondenternas perspektiv på hur de ser 

på användandet av sociala medier och vilken betydelse möjligheten till 

tvåvägskommunikation skapat för dem. Ur ett fenomenologiskt synsätt är det viktigt att 

vara opartisk och se fenomenet ur respondentens perspektiv (Jakobsson, 2011) för att på 

så sätt återge informationen som respondenterna upplever den. Vi har gjort en tolkning 

av det material som samlats in genom intervjuer för att på så sätt beskriva och analysera 

vad respondenterna faktiskt menar (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

5.8 Metod och källkritik 

Vi valde att genomföra kvalitativa semistrukturerade samtalsintervjuer då vi ville gå in 

på djupet och få fram respondenternas uppfattningar om övergången från traditionella 

till sociala medier. Dock vill vi tillägga att ämnet vi valt inte gav de resultat vi 

efterfrågade, då vi fann det svårt att gå på djupet i så pass begränsade kanal som 

Facebook & Twitter. Kvalitativa studier lämpar sig bäst när människors uppfattningar 

kommer att studeras (Ekström & Larsson, 2010) och blev därför ett självklart val för vår 

studie. En telefonintervju hade lika väl fungerat och varit effektiv samt att metoden är 

resurssnål. Dock ser vi en social interaktion som mycket viktig för att se till den icke-

verbala kommunikationen så som kroppsspråk och ansiktsuttryck etc. Genom att göra 

intervjuer ansikte mot ansikte anser vi vara det bästa sättet att få ut svar då en 

undersökning kring uppfattningar och värderingar kommer att göras, detta ser vi krävde 

ett personligt möte. På grund av att vi använde oss av icke sannolikhetsurval 
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eftersträvade vi personer som är ansvariga för den externa kommunikationen på ett 

företag med en viss etableringsålder och kommunikationsbakgrund. Då vi tillsammans 

inte har haft möjligheten att resa land och rike runt ur ekonomisk synpunkt begränsade 

vi oss till Kalmar och Östergötlands län. Företagens storlek ansåg vi inte var relevant. 

Resultatet och datan vi samlat in, hade sett annorlunda ut om samtliga respondenter valt 

att vara anonyma/konfidentiella, risken för inte helt ärliga åsikter och meningar finns 

när respondenterna talar. Vi anser likt Bryman (2011/2008) att valet av intervjumetod 

där inspelning förekommer, kan bringa orolighet hos respondenterna. Resultatet och 

svaren hade eventuellt varit mer öppna och ärliga om inspelning och transkribering 

undvikits. Innan intervjun hade en intervjuguide kunnat sändas ut till samtliga 

respondenter, för att på så sätt förbereda de inför mötet. Dock vill vi tillägga att vi valde 

bort detta på grund av detta undvika fråga-svar jargongen och skapa en mer öppen 

dialog. Vi har i efterhand ifrågasatt den intervjumetod vi valt med semistrukturerade 

intervjuer då fenomenologin handlar om hur respondenterna själva upplever fenomenet. 

Vi tror att en helt öppen intervju hade bringat mer personliga och ej riktade svar från 

respondenterna och gått mer hand i hand med fenomenologins lära. 
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6. Resultatredovisning 
Här redovisas den empiri som samlats in genom kvalitativa samtalsintervjuer med fem 

stycken svenska företag. 

 

6.1 Kommunikationsskifte      

Om övergången från traditionella medier till sociala medier 

         

Gemensamt för de företag vi intervjuat är att de är relativt sena med att befinna sig på 

sociala medier. Samtliga företag har kommunicerat via traditionella 

kommunikationskanaler där fokus låg på att pusha ut information till mottagare och 

målgrupp. De traditionella kommunikationskanalerna har främst varit tryckta medier 

såsom tidningsannonser, folders och storbildstavlor med även radioreklam och 

tevereklam. Globaliseringen och Internets framväxt ledde till en ökning av 

kommunikationskanaler samt användare, samtliga företag uttrycker att det är viktigt att 

följa sin målgrupp som med Internets framväxt förflyttas och rör sig allt mer bland 

sociala medier. Det har även blivit en kostnadsfråga då företagen upplever att det blivit 

dyrare att kommunicera via de traditionella medierna. Sociala medier ses som ett 

relativt billig kommunikationsverktyg därmed har majoriteten av företagens budget för 

de traditionella medierna sänkts. Många av företagens målgrupp är mycket bred vilket 

gör att inget företag helt kan utesluta att kommunicera via de traditionella medierna, det 

görs fortfarande på grund av tradition och rutin. 

 

Lindskog på glassrestaurangen Smultronstället är det företag som började kommunicera 

via sociala medier senast och är även det företag som minst kommunicerat genom 

traditionella medier då företaget lyckats etablera sig genom mun till mun metoden12. 

                                                
 
12 Mun till mun metoden innebär att nöjda kunder sprider budskapet vidare (Carlsson, 2010:155) 
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Nyligen tog de beslutet att ta sig till sociala medier, Lindskog exemplifierar detta i 

följande citat: 

 

“Vi gör väldigt lite reklam för oss och är väldigt sena men vi började med en hemsida 

där vi började se värdet med att växla upp ett steg till, dels genom att starta en 

Facebooksida för att nå andra städer” (Lindskog). 

 

Ericsson på Louis De Geer menar däremot att de sociala medierna ses mer som ett 

komplement till de traditionella medier hans del. Majoriteten av deras kommunikation 

sker via de traditionella medierna, främst genom tidningsannonser och stortavlor då de 

samarbetar med Norrköping tidningens dotterbolag Nollelvan. Beslutet till att bli en del 

av den digitala sfären uttalade Ericsson sig följande; 

 

“Gällande sociala medier är vi väldigt nya men man måste finnas där idag, så är det. 

Det är ett sätt att nå vår målgrupp på ett mer kostnadseffektivt sätt, det behöver inte 

kosta mer än sin arbetstid” (Ericsson). 

 

För Baronens del beskriver Sampson övergången från de traditionella medierna till 

sociala medier som ett måste, det är där större delen av målgruppen befinner sig och det 

blir därmed en självklarhet för de som så många andra att finnas där målgruppen finns. 

Sampson förklarar vidare om hur kommunikationen i de traditionella medierna utgav en 

enkelriktad kommunikation som är svår att mäta. Då Baronens målgrupp är bred 

försöker de sträcka sig till alla traditionella kanaler såsom radio, television och tidning. 

Övergången till sociala medier skedde även här på Sampson initiativ med målet att få ut 

ett budskap: 

 

“Vi försöker inte bara pusha ut information, utan även dra in mottagaren nu med 

sociala medier” (Sampson). 
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Vidare menar Pettersson att de upplever att de når ut på bästa sätt genom sociala medier 

och använder traditionella kommunikationskanaler där envägskommunikation sker, mer 

som ett komplement för att lyckas nå framförallt en bredare målgrupp. Pettersson menar 

att de försöker allt mer rikta in sig på sociala medier då de anser att dagspressen tappar 

allt fler läsare, vilket innebär att han försöker hitta nya kanaler att kommunicera via. 

Även Rosenqvist ser likt Pettersson de traditionella medierna som ett komplement till 

de sociala medierna och försöker vara aktiv på sina plattformar. Innan uppkomsten av 

en Facebooksida kommunicerade Kalmar FF genom traditionella medier samt hemsidan 

med information om matcher. Traditionsenligt kommunicerade Kalmar FF i annonser 

genom Barometern på grund av rutin för att inte utesluta den målgruppen som befann 

sig där. Vid flytten till den nya arenan 2010 beslöt Rosenqvist att tillsammans med 

spelarna skapa en Facebooksida vilket ledde till ett Twitter- och Instagramkonto. 

 

“Det har med kostnadsbild att göra. På sikt är det traditionella medierna för dyrt att 

vara i. De traditionella medierna gör det svårt att hitta rätt målgrupp, du skjuter med 

ett hagelgevär och hoppas att det träffar rätt. Dock måste vi synas i traditionella medier 

för att tillfredsställa, främst den äldre målgruppen” (Rosenqvist). 

 

6.2 Tvåvägskommunikation 

Tvåvägskommunikation på Internet, dialog samt för- och nackdelar 

 

Majoriteten av företagen har startats upp i sociala medier genom eget initiativ grundad 

på egen erfarenhet och kunskap eftersom mediet har varit en hype. Det är viktigt för alla 

företagen att stå på tå och följa med i utvecklingen av det som kommer. Gemensamt för 

många av företagen är att en Facebooksida startades som en förlängning av sin redan 

etablerade hemsida, detta har dock lett till något av ett dubbelarbete. Samtliga företag 

finns på Facebook men även Twitter och Instagram13 används. Genom 

                                                
 
13 Instagram är en Social plattform där användare fokuserar på att uttrycka sin vardag i bilder med möjligheten att även följa 

andra användare samt gilla och kommentera (http://www.ne.se/instagram). 
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tvåvägskommunikation i sociala medierna kan företagen få ut information snabbt med 

möjligheten att skapa en dialog där responsen på detta har skapat interaktion med 

mottagare vilket har varit viktigt för företagen då ett mervärde har skapats. 

Kommunikationen mellan mottagare och företag består mestadels av kommentarer och 

gillningar men även negativ kritik förekommer. Många ser sociala medier som 

kommunikationsverktyg som positiv då det alltid är bra med en engagerad publikkrets 

även om det är ett tidskrävande jobb. Fördelen med tvåvägskommunikation via sociala 

medier är enligt Sampson; “responsen, att vi kan skapa dialog”. Hon ser inte några 

nackdelar, trots att negativ kritik kan uppstå menar Sampson att “all reklam är bra 

reklam. De som skriver dåliga saker har hittat hit”. Sampson ser stora möjligheter med 

sociala medier då de öppnar nya kanaler för företaget då de genom sociala medier kan 

nå många och främst en bredare och yngre målgrupp. Fortfarande befinner sig företaget 

i startgropen med att hantera tvåvägskommunikation i sociala medier men kan se ett 

stort plus av att dra nytta av det mottagaren skriver såsom önskemål och åsikter. Enligt 

Lindskog är det främst: 

 

“ett kul kommunikationsverktyg som sker direkt, det blir mycket roligare att få en direkt 

feedback, det blir en bekräftelse”. 

 

Vidare förklarar Lindskog att de ser vilken respons de genom tvåvägskommunikation i  

sociala medier får, genkraften upplever de som enorm med möjligheten att 

kommunicera från lokalt till nationellt. Med hopp om att stärka varumärket är målet inte 

att få fler kunder utan att få nöjda kunder vilket sociala medier förhoppningsvis kan 

bidra med; 

 

“folk kommer att känna sig mycket närmare oss och få se saker de annars aldrig skulle 

få se, de kommer få information de annars aldrig skulle få. Nu kan folk direkt få se oss i 

köket och vi kan skapa en personligare känsla” menar Lindskog. 
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Gällande nackdelar upplever Lindskog att sociala medierna är tidskrävande. Det finns 

även en risk för ryktesspridningar fortsätter Lindskog men vänder detta till en fördel: 

 

Vi får med sociala medier åtminstone chansen att bemöta detta genom att besvara och 

ta reda på varför och interagera”. 

 

Enligt Rosenqvist är det interaktiviteten och engagemanget som är de sociala mediernas 

fördelar;  

 

“möjligheten att kommunicera med kunden och att du når ut på ett billigt sätt med dina 

budskap är den absolut största vinsten med övergången från envägs till 

tvåvägskommunikation” (Rosenqvist). 

 

Det mervärdet som skapas för mottagare betyder mycket och det finns nu ett sätt för de 

och mottagare att engagera sig. Han nämner även de nackdelar han upplevt som 

tillkommer med användandet av sociala medier vilket främst är övertramp från 

människor som inte tänker sig för och gör personangrepp mot spelare. “Det går inte att 

eliminera och minimera riskerna” förklarar Rosenqvist, det bästa sättet är att bemöta 

och vara ärlig i sin kommunikation rakt igenom. Rosenqvist anser att den största risken 

med sociala medier är att du kan vända en hel opinion mot dig och sätta igång en storm 

på väldigt lite fakta samtidigt som det är väldigt viktigt menar han att låta negativ kritik 

stå kvar menar Rosenqvist; 

 

“Rent redaktionellt skulle vi inte bli trovärdiga om vi började sortera inläggen som 

skrivs och bara tillåta positiva nyheter. Skulle det bli personliga påhopp och leda till en 

mediastorm så går vi in och kontrollerar men det måste vara högt i tak” (Rosenqvist). 

 

Pettersson ser stora vinster med att driva föreningen i genom tvåvägskommunikation i 

sociala medier främst på grund av interaktionen mellan sändare och mottagare som 

plattformarna erbjuder. Han belyser sociala medier som ett jätteviktigt 
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kommunikationsverktyg som låter de bli mer personliga och kan nå fler, Pettersson 

uttrycker sig kortfattat; “Den största vinsten är att vår publik känner att dem kan 

kontakta oss”. Vidare berättar Pettersson om de risker och nackdelar de har fått uppleva 

med den öppenhet som sociala medier för med sig och hur de valt att agera för att 

minimera riskerna; 

 

“Förra året togs 400 inlägg bort på grund av personangrepp, men när det gäller andra 

negativa kommentarer så låter vi det stå kvar” (Pettersson). 

 

Ofta går Pettersson in och läser inlägg för att granska och skydda spelarna mot 

personangrepp men förekommer allmänna negativa saker låter han och föreningen det 

stå kvar för att visa att alla får uttrycka sig (Pettersson). 

 

Ericsson ser fler fördelar med envägskommunikation i de traditionella medierna än de 

sociala då det är där som de har störst inflytande för deras företag. Genom traditionella 

medier når de 30 000 med en annons i Norrköpings tidning motsvarande de 1700 som 

gillar de på Facebook. 

 

 “Även om annonser kostar pengar och visas i en dag så är det via det mediet vi får ut 

mest av” (Ericsson). 

 

Ericsson nämner att anledningen till detta beror på brist på engagemang på plattformen. 

Tidsaspekten är även en avgörande del till att tvåvägskommunikation i de sociala 

medierna inte används i lika stor utsträckning som de sociala tillägger Ericsson. 

 

“Det hade fungerat som ett bra kommunikationsverktyg om man haft någon som på 

deltid arbetade med det, då hade vi kunnat vinna mycket mer på det, men då blir det 

också en dyr kanal i form av månadslön” (Ericsson). 
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6.3 Betydelse 

Här diskuterar vi den betydelse och möjlighet som tvåvägskommunikationen skapat för 

företagen samt vikten av aktiviteten som utgör en viktig del på sociala medier. 

 

Sociala medier är en tidskrävande kommunikationskanal vilket samtliga företag 

instämmer med. Det krävs hög aktivitet på många av plattformarna om ett företag vill få 

ut någonting av att finnas där och skapa en riktig dialog med mottagare. Det är viktigt 

att kommunicera rätt information samt ha mål med kommunikationen via sociala 

medier. Det kan vara till fördel att ha en policy kring vad som skrivs och kontinuerligt 

uppdatera, läsa och bemöta den respons som företagen får. Vissa företag använder 

kommunikationskanalen Facebook 2-3 gånger i veckan och andra så ofta som 2 gånger 

dagligen, av den anledningen att det tar tid och företagen har olika resurser. Samtidigt 

som samtliga företag ser en stor potential i Facebook som kommunikationsverktyg. 

Däribland Lindskog vars företag är relativt nya med att befinna sig i sociala medier och 

har insett hur tidskrävande det kan komma att bli om ett företag strävar efter en aktiv 

sida med mycket gensvar. Målet enligt Lindskog är att lägga ut något via Facebook två 

gånger i veckan för att synas i olika grader. Ur deras synsätt gäller det att försöka vara 

aktiv även när företaget går i dvala vilket sker under vår, höst och vinter (Lindskog). 

Ericsson ser sig själv likt Lindskog inte heller sig som aktiv, det förekommer ett par 

inlägg i veckan kontinuerligt trots att han är medveten om olika knep för hur de som 

företag kan interagera med mottagare. Genom tävlingar och liknande anordningar skulle 

de kunna få upp sina gillningar men det är inte det de eftersträvar då Ericsson anser att 

den formen av gillningar försvinner lika snabbt, de vill inte bara locka in folk utan ge 

information som mottagaren är ute efter (Ericsson). “Det skulle kännas bättre att de som 

är intresserade av oss hittar oss utan att vi behöver locka in dem” avslutar Ericsson. Att 

vara aktiv antyder även Sampson vara en viktig del med att befinna sig på sociala 

medier. Sampson ser inte sig själv som aktiv men ser hur sociala medier kan vara ett 

potentiellt bra kommunikationsverktyg om personen ifråga som har ansvaret är aktiv. 

Sampson uppskattar att hon skriver ett inlägg eller lägger upp en bild ca tre gånger i 

veckan. 
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Pettersson upplever att han tillsammans med den andra kommunikatören på företaget är 

mycket aktiva i sociala medier och har allt mer börjat minska sin kommunikation i 

traditionella medier. Det är effektivt för IFK Norrköping berättar Pettersson då de 

använder sig av ett tydligt schema om vad som ska skrivas i de sociala medierna. 

Schemat är en grund till det formella såsom matchtider som därefter läggs ut på 

Facebook. För Kalmar FFs del är det enligt Rosenqvist främst nyheter och information 

som läggs ut i sociala medier, det händer även att spelare skriver inlägg där de tackar 

fansen efter match vilket gör att plattformarna ständigt uppdateras;  

 

“Detta gör vi 1-2 gånger per dag. 60-70% på hemsidan och då indirekt via Facebook” 

(Rosenqvist).   

 

Gällande tid och aktivitet lägger Rosenqvist och föreningen minst tid på Instagram av 

den anledningen att plattformen inte har lika stor spridning än så länge. “Det har bara 

blivit så” fortsätter Rosenqvist:  

 

“det finns ingen tanke bakom att lägga mindre tid på någon plattform (Rosenqvist). 

 

På frågan gällande andra synpunkter kring sociala medier som ett 

kommunikationsverktyg tar Pettersson upp ordet försiktighet. Han vill belysa den tid det 

tar att jobba med sociala medier och att det är viktigt för ett företag att tänka innan 

handling. Vilka mål har företaget med sociala medier och framförallt är det viktigt att 

besvara inläggen som mottagare skriver (Pettersson). En Facebooksida kan vilket 

företag som helst skapa påpekar Pettersson, men företaget måste ha en baktanke med 

varför de gör det, vilka mål har de nu och om fem år. Pettersson menar att i den digitala 

sfären händer det mycket, på kort tid, Facebook finns nu men snart kommer ytterligare 

plattformar skapas. “Det gäller att vara på tå” (Pettersson).  Att vara ärlig i sin 

kommunikation och tänka efter på vad ett företag lägger ut säger Rosenqvist vara en 

viktig del att tänka på inför kommunikation på sociala meder, av den anledningen att du 

inte kan ta tillbaka det du skriver. Dock tror Rosenqvist att det är svårt att skapa 
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engagemang för de branscher och varumärke som människor har svårt att engagera sig i 

såsom låg intresse produkter. 

 

“Finns det ens ett värde för varumärken med sådana produkter att finnas där, den 

frågan måste företaget ställa sig” (Rosenqvist). 

 

Vidare beskriver Lindskog fördelen med att anlita någon som besitter kunskap för hur 

företag bör gå tillväga för att kommunicera “rätt” i sociala medier. “Det är bra att lära 

sig innan man gör misstagen” (Lindskog). 

 

Avslutningsvis uttrycker sig Pettersson kort; “Det är viktigt att skynda långsamt”. 
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7. Analys och diskussion 
Efter att ha redovisat vårt insamlade material, det vill säga resultatredovisningen, 

kommer vi i detta avsnitt att analysera och diskutera materialet. 

 

Företagen har alla gått från att arbeta med envägskommunikation till 

tvåvägskommunikation i slutet av 2000-talets första decennier och har därmed arbetat 

från Shannon & Weavers linjära kommunikationsmodell i figur 1 (Heide et al. 2005) till 

en modell som mer kan liknas med Jacksson & Carters kommunikationscirkel i figur 2 

(Jacksson & Carter, 2002). Samtliga företag har innan möjligheten till 

tvåvägskommunikation använt sig av gammelmedia eller traditionella medier så som 

television, radio och tryckta medier där informationen tryckts ut vilket påvisar den push 

metod som Carlsson (2009) diskuterar kring. Samtliga företag upplever att målgruppen 

har förflyttat sig till sociala medier vilket har fått företagen att följa efter. Kotler & 

Armstrong (2013/2010) och Carlsson (2010) förklarar att det är viktigt att följa med i 

omvärldens utveckling vilket idag leder företag till Internet där större delen av deras 

målgrupper befinner sig. En annan avgörande faktor har varit ur ett ekonomiskt 

perspektiv då sociala medier inte är lika beroende av stora ekonomiska investeringar likt 

de traditionella medierna. Carlsson (2010) upplyser hur ett litet företag utan stor budget 

kan nå lika stora framgångar som ett stort företag. Företagen har arbetat efter ett 

traditionellt sändarperspektiv där vi se stora likheter med Shannon & Weavers 

kommunikationsmodell från 1949. I traditionella medier visar det sig precis som i 

Shannon & Weavers kommunikationsmodell att kommunikationen sker via de 

grundläggande momenten som modellen innefattar: sändare, meddelande, kanal, brus 

och mottagare. I traditionella medier har fokus legat på att kommunicera till mottagare, 

men ingen möjlighet till respons eller feedback har funnits, vilket också blivit en av den 

främsta anledningen till att företagen tagit sig ut i nya kommunikationskanaler vilket 

även Kotler & Armstrong styrker i boken Marknadsföring - teori, strategi och praktik 

(2013/2010). Det är viktigt för företagen att kunna kommunicera med sina kunder 

istället för till och fokus har gått från push till pullmetod. Carlsson (2010) benämner 



 

  47 (64) 
 

metoden som att istället för att trycka (pusha) ut information och på så sätt tvinga ut 

budskap, erbjuds nu mottagaren att delta, vilket leder till att de dras in i företagen av 

egen vilja. 

 

De traditionella medierna har kompletterats med de sociala för att nå den breda 

målgruppen som många av företagen har gemensamt. Kompletterande inlägg, så som 

hänvisningar till hemsidan, Facebook och Twitter, delar av det flöde från de sociala 

medierna som uppstår och hashtags14 har flyttat in i de traditionella annonserna och har 

vart ett enkelt sätt att genom en kanal dra trafiken till den andra. Majoriteten av 

företagen har traditionsenligt kvar både reklamfilm, tidningsannonser och print för att 

behålla den delen av målgruppen som vistas där. Majoriteten av företagen anser att 

utifrån deras perspektiv minskar kommunikationen allt mer i de traditionella medierna, 

men det är inget medie de kan utesluta på grund av den målgrupp som befinner sig där. 

Kommunikation genom de sociala medierna har övergått till att bli den primära 

kommunikationskanalen för flertal av företagen, även om samtliga kommunikatörerna 

saknar utbildning för användandet av den. Likt Excellenceteorins tvåvägs- symmetriska 

modell där båda parter har möjligheten att dra nytta av varandra, har det visat sig viktigt 

att ta vara på den information och interaktion företagen nu kunnat ta del av i och med 

framväxten av Internet som kommunikationskanal. Den globalisering som skett har 

kommit att bli avgörande men inte uteslutande för de traditionella mediekanalernas 

fortsatta utveckling. Precis som Jedbratt & Lindgren (1999) skriver i boken 

”morgondagens reklammarknad” är kommunikationskanaler någonting som ständigt 

växer fram, och betydelsen av övergången från envägs till tvåvägskommunikation blir 

allt viktigare att studera. Många av de traditionella medierna har smält samman med de 

digitala och mer digitaliserade varianter har uppkommit, vilket även kan benämnas som 

                                                
 
14 Hashtag eller # är en Twitterterm som innebär att en användare starta en diskussion kring ett specifikt ämne (Clapperton, 

2009:24) 
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konvergens15. Kotler & Armstrong (2013/2010) beskriver att det inte bara är en fråga 

om globaliseringens påverkan som fört företagen ut i sociala medier, men även 

möjligheten att kunna kommunicera snabbt och billigt. Exempelvis har budgeten för 

några av företagens traditionella externa kommunikation reducerats så pass att de fått 

möjligheten att skapa mervärde genom exempelvis events etc. för sina kunder, vilket 

även ligger till stor grund för hela den tvåvägs-symmetriska modellen Grunig et al. 

(2002) tar upp i Excellensteorin. 

 

Precis som Kotler & Armstrong (2013/2010) beskriver så är tvåvägskommunikation via 

sociala medier ett mer kostnadseffektivt kommunikationsverktyg. Att övergå från 

traditionella medier har inte bara handlat om att kunna kommunicera ut ett budskap, 

pusha ut information till fler, utan också väldigt mycket om det mervärde företagen fått 

möjlighet att skapa med kunden. 

 

För företagen har det har blivit viktigt att kunna ge någonting tillbaka till sina kunder. 

Tvåvägskommunikation via sociala medier har enligt företagen visat sig som ett relativt 

billigt kommunikationsverktyg, där inte mer än en heltidslön behöver vara kostnaden 

för användandet av den, till skillnad från traditionella medier där heltidslönen plus 

annonskostnaden och kunskapen kring användandet av kanalen istället blir den totala 

kostnaden. En annons i traditionella medier så som en tidningsannons kan kosta 

tiotusentalskronor styck och syns då oftast endast en dag eller under en veckas tid. På 

sociala medier är det som läggs ut och skrivs gratis, det försvinner ”aldrig” och det är på 

både gott och ont vilket Solomon & Tuten (2013) bekräftar och påpekar som en risk 

gällande samtliga kommunikationskanaler. Har det en gång lagts ut i sociala medier kan 

någonting som kommunicerats fel ruinera ett helt företag inom loppet av minuter. Även 

Clapperton (2009) uppmanar företag till att snabbt bemöta den kritik som skrivs på 

plattformar. En annan viktig aspekt till att företagen finns i sociala medier, förutom att 

det blev en hype under 2007-2008 (Rosenqvist), är att målgruppen och majoriteten av 

                                                
15 Konvergens innebär sammansmältning av medier (Falkheimer, 2001:123) 
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företagens konsumenter och potentiella målgrupp vistas mer och mer på Internet (Kotler 

& Armstrong, 2013/2010) 

 

Företagen menar på att det är viktigt att vara på tå och ta del av de nya plattformarna 

som ständigt dyker upp, menat att det hela tiden är viktigt att söka nya 

kommunikationskanaler att kommunicera via. Precis som Jedbratt & Lindgren (1999) 

förklarar så har möjligheten att kommunicera i nya kanaler medfört nya möjligheter att 

kommunicera utåt, eftersom målgruppen som inte finns i traditionella medier finns där 

vilket även Clapperton betonar (2009). Även om spetskompetens inom företag inte 

finns kring användandet har det visat sig att främst Facebook som 

kommunikationsverktyg är en relativt enkel plattform och kanal att använda. 

Kommunikationen i sociala medier kan baseras på kunskapen om traditionell 

kommunikation genom tryckta medier, men sedan ta lärdom av målgruppen, och 

företagen menar på att en baktanke med existensen på Facebook bör finnas. Det går 

alltså på eget bevåg skapa en Facebooksida och kommunicera via den, men det är 

viktigt att vara aktsam för att vara för personlig eller för företagsinriktad vilket både 

Carlsson (2010) och Clapperton (2013) uttrycker. En balans mellan de båda är det som 

fungerat bäst för samtliga företag när de valt att kommunicera via 

tvåvägskommunikation i sociala medier. Företagen menar på att vara personlig är en 

sak, men att väva in personliga åsikter som kommunikatör eller marknadsansvarig inte 

blir professionellt. Samtliga uttrycker att personliga värderingar blir företagens 

värderingar eftersom meddelandet kommuniceras ut via företagens sidor. Clapperton 

(2010) och Carlsson (2010) tar båda upp att sociala medier inte är för alla vilket 

majoriteten av respondenterna medhåller när de förklarar att företag som snarare 

informerar än kommunicerar inte skapar något interaktion, då möjligheten till 

interaktion är en av de fördelar sociala medier fört med sig. Precis som Carlsson (2010) 

och Kotler & Armstrong (2013/2010) uttrycker så är det av stor betydelse att locka in 

mottagare genom intressanta budskap, det vill säga att jobba med att arbeta med pull- 

istället för push metoden. 
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För att kunna kontrollera vad som skrivs i sociala medier är aktiviteten den allra största 

av betydelse. Eftersom vi tidigare nämnde att sociala medier är snabb kommunikation 

har det framkommit att det är viktigt att kontrollera vad som skrivs, vilket även 

Solomon & Tuten (2013) tydligt påpekar. Det som publiceras från företagen, men även 

det användarna kopplar samman med dem. Exempelvis kontrolleras innehållet som 

användarna producerat på företagens sidor genom att hela tiden, och främst i samband 

med faktiska event, hålla sig uppdaterad så inte personliga påhopp eller provocerande 

texter kopplas samman med företagen. Dock är det annorlunda vid klagomål där det 

istället skapats en interaktion mellan företag och mottagare, men också mellan 

mottagare och mottagare. Detta är även en risk med sociala medier som både 

Clapperton (2010), Solomon & Tuten (2013) och Carlsson (2010) tar upp i sina böcker. 

Det handlar inte bara om att kontrollera vad som skrivs utan även av lika delar av 

bemötandet av kommunikationen som sker. Samtliga respondenter är för att låta negativ 

kritik stå kvar, eftersom trovärdigheten hos företaget tros minska om endast de bra 

delarna visas upp. Majoriteten av företagen uttrycker att det inte går att vara uteslutande 

vad det gäller fel och brister, eftersom att någonting som verkar vara för bra för att vara 

sant oftast är det. Ingen av respondenterna ser vitsen med att dölja något utan att bemöta 

mottagare och erkänna problemet eller svara på obesvarade frågor. Falkheimer & Heide 

(2011) beskriver värdet av trovärdighet som en viktig betydande beståndsdel för att 

skapa god relation. När interaktionen uppstår skapas en relation med sändare och 

mottagare och förtroende för sändaren byggs upp i och med trovärdigheten, denna 

interaktion är vad vi fokuserat på och exemplifierat i figur 3. 

 

Både Clapperton (2010) och Carlsson (2010) ser aktiviteten i sociala medier som 

avgörande för dess framgång och aktiviteten har även visats sig viktigt för skapandet av 

dialog för företagen. Dock måste mycket tid investeras för att nå dit och respondenterna 

menar på att för att uppnå riktig dialog måste det läggas mycket tid skapandet av den. 

Som företag fungerar det inte endast att finnas i sociala medier och tro att det sköter sig 

själv vilket Clapperton (2010) tydligt påvisar, ett företag måste vara aktivt genom att 

interagera med mottagarna på plattformen, men även genom att ständigt kommunicera 
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ut nya budskap. Det räcker inte med att göra en statusuppdatering då och då, det vill 

säga någon gång i månaden vilket Carlsson (2010) medhåller. Lika snabbt som sociala 

medier sprider någonting, lika snabbt glöms det i allt brus. Det kommer alltid finnas där, 

men är inte alltid lika synligt. Det är en tidskrävande kommunikationskanal, men kan 

vara oerhört effektiv om företagen är överens om att ju mer de satsar, ju mer kan de få 

ut av kanalen. 

 

Likt den anpassade kommunikationsmodellen för sociala medier i figur 3 kan 

spridningen av budskap från mottagare till mottagare ses som en form av gratis reklam 

till att locka in nya mottagare till företagens sida, det vill säga att en användare kan 

genom aktivitet på företagens sida uppmärksamma andra användare att hitta dit. Det 

fungerar likt mun till mun metoden där metoden främst innan Internet skapade positiv 

ryktesbildning kring ett företag eller liknande för att på så sätt använda målgruppen som 

vandrande reklampelare utan att själv göra någonting, denna metod är någonting 

företagen upplevt innan övergången från linjär eller envägskommunikation till 

tvåvägskommunikation via sociala medier. Förmågan att dela, gilla och interagera med 

kommunikationen är som Internetbaserad mun till mun metod i bästa fall, men dock bör 

igen påpekas att detta inte är någonting som per automatik sker utan det krävs jobb för 

att nå dit vilket både Clapperton (2010) och Carlsson (2010) tydligt påvisar. Den största 

vinsten med möjligheten att kommunicera via sociala medier och att ha övergått från 

envägs- till tvåvägskommunikation för samtliga företag är möjligheten till interaktivitet 

likt den tvåvägskommunikation i sociala medier som visas i figur 3.   

 

Den litteratur vi tagit del av lyfter fram vikten att som företag ha ett tydligt syfte och 

mål till att kommunicera via sociala medier. Då tvåvägskommunikationen på 

plattformar låter dialog ske påpekar litteraturen och den tidigare forskningen att ett stort 

engagemang krävs för att dra nytta av sociala medier som ett kommunikationsverktyg. 

Nytta i den bemärkelsen att företaget är aktiva, synliggörs och når ytterliga en målgrupp 

utanför de traditionella medierna. Utifrån vår analys visar det sig att samtliga företag 

inser vilken vikt engagemanget utgör för att skapa den dialog samtliga eftersträvar. Det 
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tar tid att vara aktiv vilket gör det svårt att hinna med att uppdatera och veta vad som är 

värt att publicera. 
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8. Slutsats 
Här ger vi en mer konkret sammanfattning av det vi kommit fram till utifrån vår analys. 

 

Då vi i vår studie studerat kommunikation samt massmedier och Internet i relation till 

varandra samt kommunikation har vi ur ett medie kommunikationsvetenskapligt 

perspektiv bidragit med ytterligare forskning kring användandet av sociala medier. Vi 

har studerat sociala medier som kommunikationsverktyg hos fem svenska företag och 

lyckats verifiera tidigare forskning kring användandet av sociala medier genom detta. I 

vår studie har vi kommit fram till att kommunikationen via de traditionella medierna 

inte har förändrats avsevärt efter övergången till de sociala medierna. Tidningsannonser, 

radioreklam och televisionen används fortfarande för att nå ut till den målgrupp som 

befinner sig där. Däremot har traditionella medier kommit att bli mer som ett 

komplement för att låta sociala medier lyftas fram med möjligheterna till att nå en 

bredare målgrupp. Detta indikerar till att inget medie än kan uteslutas med risk att 

utelämna delar av målgruppen. De sociala medierna må växa i större utsträckning av 

användare och målgrupp men än har traditionella medier inte fallit i glömska. Utifrån 

Löfbergs ord ”att vilja ta finlandsfärjan ibland, utesluter ju inte cykelns existens” 

(Löfberg, 2009, s.16) drar vi slutsatsen att ett uteslutande av kommunikation via 

traditionella medier inte är aktuellt trots att nya kommunikationskanaler tillkommer. 

Den främsta anledningen att en övergång från att kommunicera via traditionella medier 

till sociala medier har skett beror på målgruppen. I analysen framkom det även att 

kommunikation via sociala medier främst sker för det utbyte som 

tvåvägskommunikationen möjliggör med att skapa en dialog och interagera med sina 

målgrupper, egenskaper traditionella medier saknar. Vi vill påstå att möjligheterna till 

att skapa relation, mervärde och dialog med målgruppen är av stor vikt precis som 

Carlsson antyder (2010) och har i vår analys lyckas fastställa pull som en användbar 

metod för sociala medier, då den ökar förståelsen för hur företagen valt att 

kommunicera, varför och hur processen ser ut.  
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Saknas mål och syfte med att kommunicera via sociala medier ska, kan och bör 

plattformar inte användas som ett kommunikationsverktyg. Vi anser att det är viktigt att 

kunna reflektera över vilka faktorer som gör att kommunikationen via sociala medier 

skapar dialog, engagemang och kan gynna samt missgynna företag. Utifrån analysen ser 

vi att tid och engagemang hos användaren är de två grundläggande faktorer som utgör 

att en företagssida är aktiv. Vi ser sociala medier som ett interaktionsskapande verktyg 

mellan företag och målgrupp. Fördelen med sociala medier är att företag kan ge 

målgruppen personliga och informella nyheter och det vore naivt att tro att 

kommunikation via sociala medier inte innebär någon form av risk. Vi ser en viktig 

aspekt till att se både styrkor, svagheter, hot och möjligheter med sociala medier som 

kommunikationsverktyg. Den största risken som sociala medier kan skapa tydliggörs 

genom personangrepp och negativa kommentarer vilka förekommer. Vi ser dock till att 

negativa kommentarer är viktig information för företag att ta till sig för att bemöta och 

som företag kunna utveckla sin förening, tjänster eller produkter. Då sociala medier 

erbjuder användaren till att vara öppen i sin kommunikation ser vi ingen trovärdighet till 

företag som väljer att sålla bort kommentarer och åsikter med risk att det kan skada 

dem. Tvärtom så ser vi möjligheter för företag att ta tillvara på den kritik som 

förekommer och bemöta den tidigt, vilket är en av de fördelar sociala medier fört med 

sig. Det är viktigt att visa att målgrupp och mottagare är betydelsefulla för företaget och 

att deras åsikter är värdefulla. Vi vill avsluta med att besvara den allra viktigaste frågan: 

är det egentligen inte bara ett slöseri med tid och pengar? 

 

- Nej. 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Vi hade sett stort intresse I att genomföra liknande studie om några år då 

kommunikationskanaler och plattformar inom sociala medier ständigt utvecklas. Vi 

menar på att genomförandet av samma studie kunnat bidra genom att validiteten 

bekräftas på nytt och en nyare studie hade kunnat komma närmre en faktisk sanning. 

Eftersom samtliga företag inte har någon utbildad anställd specifikt för sociala medier 
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hade vi funnit det av intresse att om några år besöka samma företag för att se till 

utvecklingen hos dem. Det är även lika intressant att studera liknande företag av olika 

karaktär eller samma karaktär. 

 

Det vore även intressant att göra en studie ur ett mottagarperspektiv då 

tvåvägskommunikationen syftar till interaktionen mellan sändare och mottagare. 

Genomförandet av mottagarstudier hade gett en bredare bild på ämnets helhet i och med 

möjligheten att se fenomenet från fler perspektiv än sändarens. Vi ser gärna hur 

möjligheten till tvåvägskommunikation via internet påverkat mottagaren, menat hur 

möjligheten till interaktion och dialog har kommit till betydelse för mottagaren. Vi vill 

gärna se att den modell för tvåvägskommunikation via sociala medier i figur 3 som 

utvecklats under studiens gång används, för att på så sätt styrka modellen som 

användbar för framtida företag. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1- Intervjuguide 
 
 

1. Berätta lite om företaget, om dig och om din arbetsroll på företaget? 

2. Hur har er kommunikation via traditionella medier sett ut fram till idag? 

3. Berätta hur processen från envägs- till tvåvägskommunikation sett för er? 

4. Hur kommunicerade ni med era potentiella kunder & befintliga kunder innan 

internet fanns? 

5. Beskriv kort hur kommunikationsprocessen såg ut när ni endast hade tillgång till 

den typen av kanaler  

- Fanns någon tanke bakom när ni valde att kommunicera via just dem? 

6. Hur kombinerar ni traditionella och sociala medier? Vilka för och nackdelar har 

kombinationen fört med sig? 

7. Vilket medie har öppnat upp störst möjligheter för er och på vilket sätt?  

8. Berätta om hur det gick till när ni började kommunicera via sociala medier? 

- När började ni använda er av sociala medier och vilken var den första 

plattformen ni använde? 

9. Vilken är anledningen till att ni valde att kommunicera via sociala medier? 

10. Berätta om ert syfte med användningen av sociala medier? 

11. Vilka sociala medier använder ni er av och varför har ni valt just dem?  

- Läggs det lika mycket tid på de olika plattformarna? Om nej varför? 

12. Är kommunikationen via sociala medier någonting ni arbetar aktivt med?  

- Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför? 

13. Arbetar i lika aktivt i traditionella och sociala medier? Om nej, varför? Och ja, 

hur? 

14. Förklara hur arbetsprocessen för sociala medier ser ut och hur ni använder er av 

dem.  

- Vilket är målet med att kommunicera via Internet? 

15. Vilken typ av information kommunicerar ni via sociala medier? 
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16. Skillnaden med traditionella medier är att ni i sociala medierna ger mottagaren 

möjlighet att kommunicera med er, på vilket sätt har det förändrat företagets 

externa kommunikation?  

17. På vilket sätt skapar ni en dialog mellan er, era potentiella kunder och befintliga 

kunder? 

18. Hur kontrollerar ni det som uttrycks i de sociala medierna? 

- Hur hanterar ni exempelvis klagomål som ni får via sociala medier? 

19. Hur tar ni vara på det kunden kommunicerar via sociala medier och på vilket 

sätt?  

20. Hur har kommunikationen via sociala medier påverkat kommunikationen genom 

traditionella medier? och på vilket sätt?  

21. Vilka för & nackdelar har ni upplevt med övergången från envägs- till 

tvåvägskommunikation på internet? 

22. Ser ni några risker med att kommunicera via sociala medier, iså fall vilka? Hur 

arbetar ni i så fall för att minimera riskerna? 

23. Vilken är den största vinsten vid användandet vid sociala medier för er?  

24. Vad har ni för råd till företag som vill börja använda sociala medier som ett 

kommunikationsverktyg? 

25.  Finns det någonting du vill tillägga?  
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Bilaga 2 – Social media marketing communication model 

 

 


