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Abstract 
 
The rise of the social medias has changed the way organizations must think when it 
comes to communicating with the public. No one really knows how to utilize the social 
medias in the best way, but many argue that organizations should focus on building 
relationships and being personal in their communication. Many also argue that the use 
of emotions in your communication should be beneficial. To test these thoughts, we 
formulated our research question based on previous research (Bruning & Ledingham, 
1999; Lovejoy & Saxton, 2012; Wang & Zhou, 2015) that categorized organizational 
communication on Twitter into three different dimensions. In this paper, we study what 
dimension the Swedish football clubs in Allsvenskan primarily use for building 
relationships on Twitter and which dimension that generates the most response from 
their followers. A quantitative content analysis was conducted on 2461 tweets from the 
16 teams in Allsvenskan. We used crosstabs, One-Way ANOVA and bivariate 
correlation analysis in SPSS. Findings suggest that the use of the dimension personal 
relationship in combination with pathos should generate the most response from Twitter 
followers. Further research is needed to either verify or reject the statement. 
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1 Inledning 
I det här arbetet kommer vi, författarna, att studera hur fotbollsklubbar i 2016 års 

upplaga av Allsvenskan använder Twitter för att bygga relationer till sina följare. 

Tidigare undersökningar och forskning har studerat hur idrottsorganisationer i USA 

bygger relationer till sina följare på Twitter. Det vi vill med den här uppsatsen är att 

bidra med kunskap kring relationsbyggande kommunikation på Twitter genom att 

genomföra undersökningen på något annat än amerikanska idrottsorganisationer, 

nämligen svenska idrottsorganisationer. 

 
 
1.1 Samhällsrelevans 
 

Att vårda sina relationer är något som är viktigt, men för svenska idrottsorganisationer 

kan det vara extra viktigt då det finns något som kallas för 51 %-regeln i Sverige. 

Regeln säger att om och när ett lag börsnoteras så måste minst 51 % av aktierna ägas av 

föreningen. Det innebär att klubbens supportrar kan ha makt över vad som sker i 

klubben. (Hägg, 2013)  
 

Ett sätt att vårda sina relationer är genom kommunikation på sociala medier. De gamla 

teorierna om att det finns en sändare och en mottagare har utmanats då 

kommunikationen på sociala medier är samskapande. Det gäller dock att ha en tydlig 

strategi för hur kommunikationen ska se ut. (Falkheimer & Heide, 2014) I dagsläget är 

det ingen som riktigt vet hur de sociala medierna ska användas och oftast finns det 

ingen strategi bakom kommunikationen (Heide, Johansson & Simonsson, 2012).  
 

Lovisa Åblad (2011) argumenterar för att sociala medier i stor utsträckning handlar om 

att skapa relationer och bygga nätverk. Även Mortazavi (2011) betonar vikten av 

relationsskapande och nätverkande. Genom sociala medier har användarna fått chansen 

att gå från passiva innehållskonsumenter till aktiva innehållsskapare. Mortazavi menar 

att på sociala medier kan grupper av människor som delar liknande åsikter och 

erfarenheter samlas.  
 

Anette Fogelqvist, kurs- och kommunikationsansvarig på Drivhuset i Göteborg, betonar 

vikten av att ha en strategi med sin kommunikation på Twitter. Det gäller att hitta rätt 

ton och veta vilken typ av material man ska publicera för att nå ut till sina följare på rätt 

sätt. (Hanna, 2014, 12 november) McQuail (2010) menar också att det är viktigt att nå 
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sina följare. Det gör man genom att engagera följarna, föra en dialog och att få följarna 

att interagera med varandra. Även Albarran (2013) menar att engagemang är ett viktigt 

steg för att lyckas på sociala medier. En organisation måste engagera, vara aktiv och 

publicera innehåll för att kännas relevant för sina följare. 

 
 
1.2 Uppsatsens disposition 
 
Den här uppsatsen fortsätter nu med ett avsnitt där vi förklarar begrepp som vi anser är  

viktiga för förståelsen av texten. Sedan följer ett avsnitt kallat ”Bakgrund” där vi 

berättar allmänt om Twitter. Efter det kommer redovisning av tidigare forskning, 

problemformulering, hypoteser och teoriram. I metodavsnittet berättar vi vilken metod 

vi använt oss av. Sedan följer redovisning av resultat, en resultatanalys och diskussion. 

Vi avslutar med en slutsats som besvarar frågeställningen. 

 
 
1.3 Begreppsförklaring 
 
Här följer en förklaring av ord och begrepp som är frekvent förekommande i vår 

uppsats. Här har vi också valt att definiera dimensionerna professional relationship, 

community relationship och personal relationship. Forsättningsvis när ordet dimension 

dyker upp i uppsatsen syftar det till professional relationship, community relationship 

och personal relationship. 

 

Hashtag - Ett ord eller en fras i en tweet som börjar med symbolen “#”, till exempel 

#CUppsatsÄrKul. Användandet av “#” gör att ordet eller frasen går att klicka på. När 

man klickar på ordet eller frasen så visas alla tweets som använt samma ord eller fras 

med symbolen “#”. (Twitter, 2016a)   

 

@ - Symbolen “@” används för att rikta sitt meddelande till en specifik användare på 

Twitter. (Twitter, 2016a) 

 

Twitter - Microblogg där meddelanden längre än 140 tecken inte går att publicera. 

(Twitter, 2016a) 
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Tweet - Ett publicerat inlägg på Twitter som kan innehålla foton, videos, länkar och 

max 140 tecken. (Twitter, 2016b) 

 

Retweet - En tweet från ett annat konto än ditt eget som du vidarebefordrar till dina 

följare. (Twitter, 2016c)  

 

Favorite - När man aktivt väljer att klicka på en knapp som innebär att du gillar ett 

publicerat meddelande. Används oftast för att visa uppskattning till en tweet. (Twitter, 

2016d)  

 

Tidslinje - En realtidsström av publicerade tweets. Du kan antingen välja att se din egen 

tidslinje med publicerade tweets, en annan användares tidslinje med publicerade tweets 

eller en tidslinje där alla publicerade tweets från de konton du följer visas. (Twitter, 

2016a)  

 

Följare - En följare är en twitteranvändare som har valt att följa ditt konto så att de får 

upp dina tweets i sin tidslinje. (Twitter, 2016a) 

 

Envägskommunikation - Enkelriktad språklig kommunikation. (NE, 2016) 

 

Tvåvägskommunikation - Kommunikation som öppnar upp för dialog, när mottagaren 

ges möjlighet att besvara sändaren (Two-way communication, 2015, 31 augusti). 

 

Personal relationship - Då organisationen gör en ansträngning att genom en retweet 

eller ett “@” interagera med ett annat konto eller på annat sätt visa tacksamhet.  

Exempel 1: @BerraBoi, ska du gå på matchen ikväll? 

Exempel 2: Kalmar FF har retweetat @BerraBoi: Ikväll ska jag gå på match! 

Exempel 3: Vi vill tacka BerraBoi som gick på matchen.  

 

Professional relationship - Då en organisation delar information angående lag, spelare, 

matcher, länkar, biljetter eller produkter. 

Exempel: Ikväll är det match. 
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Community relationship - Då organisationen uppmanar sina följare till aktivitet, så 

som att köpa något, gå på match, klicka på en länk, läsa en artikel med mera.  

Exempel: Köp biljett till kvällens match!  

 

 

1.4 Bakgrund 
 
Twitter grundades 2006 och har sedan starten vuxit till att bli ett av världens populäraste 

sociala medium. Tanken med Twitter är att dela med sig av textmeddelanden som inte 

får vara längre än 140 tecken (Halliday, 2013). Den 31 december 2015 rapporterade 

Twitter att de har 320 miljoner aktiva användare varje månad (Twitter, 2016e). 

 

Sociala medier fortsätter att växa i Sverige och enligt rapporten Svenskarna och internet 

så använder 22 procent av svenskarna Twitter. Twitteranvändandet har nästan 

fördubblats på tre år och det är främst unga män, 16-25 år, som använder mediet. Det 

har visat sig att det är dubbelt så många som använder Twitter för att följa än som 

faktiskt aktivt deltar till att publicera innehåll på mikrobloggen. (Findahl & Davidsson, 

2015) 

 

På Twittercensus har Brynolf (2015) genomfört en genomlysning av det svenskspråkiga 

Twitter eftersom att Twitter själva inte för statistik på enskilda språk inom plattformen. 

Där har han återgett en bild av Twitters utbredning, användning och vilken typ av 

konton som en svensk Twitteranvändare väljer att följa. För att vara med i illustrationen 

har kontona varit tvugna att uppfylla vissa krav vilket resulterar i att cirka 15 % eller 90 

000 av de svenskspråkiga kontona är med i illustrationen. Med stor reservation för 

generalisering kan man utläsa att den typ av konton som svenskarna tenderar att följa 

tillhör följande kategorier: sport, gaming, kändisar, politik, teknik, sociala medier, 

kultur. 
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2 Tidigare forskning 
 
Hallahan, Holtzhausen, Van Ruler, Verčič och Sriramesh (2007) förklarar att strategisk 

kommunikation handlar om att en organisation på ett avsiktligt sätt använder sig av 

kommunikation för att uppnå ett visst mål eller syfte. Rimkuniene och Zinkeviciute 

(2014) skriver att för temporära organisationer är det extra viktigt att välja rätt typ av 

socialt medie eftersom det bidrar till välplanerad och effektiv kommunikation som 

hjälper organisationen att uppnå projektets mål. Strategisk kommunikation som 

forskningsfält handlar om att studera en organisations kommunikation som helhet 

(Verhoeven, Zerfaß & Tench, 2011). I praktiken innebär strategisk kommunikation att 

man skapar mening, anseende, bygger förtroende och hanterar symboliska, interna och 

externa relationer (Zerfaß & Huck, 2007).  

 

 

2.1 Relationship Management 

1984 presenterade Mary Ann Ferguson för första gången sina tankar om relationship 

som ett koncept inom public relations. Begreppet, som syftar till relationen mellan 

organisation och allmänheten, påståddes vara det som gjorde att public relations stod ut 

från övriga discipliner inom kommunikation. Istället för att ha studera själva 

kommunikationen, och alla dess modeller, flyttade man istället fokus till att studera 

relationsbyggandet. Ur detta mynnade sedan området relationship management. (Ki, 

Kim & Ledingham, 2015) 

 
Det har har tidigare genomförts forskning om hur sportorganisationer använder sig av 

Twitter inom området relationship management med fokus på organization-public 

relationship (OPR) (Wang & Zhou, 2015). OPR har bland annat definierats av Broom, 

Casey och Ritchey (2000) som de mönster av interaktion, transaktion, utbyte och länk 

mellan en organisation och dess publik. Med andra ord är det alla typer av kontakt en 

organisation har med sin publik. Ledingham och Bruning (1998) förklarar OPR som det 

tillstånd mellan en organisation och dess publik där resultatet av vad en av parterna gör 

också kan påverka den andra. Likt Lovejoy och Saxtons (2012) undersökning  kan OPR 

också delas in i tre dimensioner som kallas för professional relationship, personal 

relationship och  community relationship (Bruning & Ledingham, 1999). Wang och 
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Zhou (2015) menar att genom att analysera en sportorganisations tidslinje kan man 

kartlägga organisationens relationsbyggen och effektivisera dem. 

 
 
2.1.1 Att vara aktiv 
 
Kaplan och Haenlein (2010) presenterar några nyckelfaktorer för organisationer som 

vill lyckas på sociala medier. Först och främst måste de kännas relevanta för följarna, 

det gäller att ta reda på vilken sorts information följarna vill ta del av på organisationens 

konto. De menar också att organisationer bör vara aktiva för att få innehållet att vara 

uppdaterat och att aktivt diskutera med sina följare. Ett bevis på att dina följare tycker 

att det du publicerar är relevant kan vara det gensvar du får i form av retweets och 

favorites (Kwak, Lee, Park & Moon, 2010). 

 

Hyde, Linksvayer, kanarinka, Mandiberg, Peirano, Tarka, Taylor, Toner och Zer-Aviv 

(2012) menar att man måste uppnå ett samarbete på sociala medier. Det räcker inte med 

att vara bara vara aktiv på sociala medier, man måste också engagera följarna. Att 

publicera inlägg är egentligen att syssla med envägskommunikation. För att uppnå den 

tvåvägskommunikation som Twitter handlar om måste man engagera, samarbeta och 

skapa innehåll tillsammans med sina följare. Dock är det viktigt att vara aktiv, för är du 

inte aktiv kommer du inte uppfattas som relevant. Det skriver van der Wurff (2008), och 

han forsätter med att säga att det är viktigare att publicera mycket material än att du 

publicerar nytt material. Det får stöd av Alasem (2015) som genom sin forskning fann 

att de konton som publicerade flest inlägg, svarade på sina följares frågor och 

retweet:ade mest var de konton som fick flest följare. 

 

Gibbs, O’Reilly och Brunette (2014) berättar att twitteranvändare hävdar i intervjuer att 

de använder Twitter för att komma åt information om sitt favoritlag snabbare än andra. 

När forskarna sedan gav twitteranvändarna en enkät att fylla i och sedan också 

genomförde en kvantitativ innehållsanalys visade det sig att det var andra aspekter som 

gav mest tillfredsställelse. De aspekter det rörde sig om var att man som användare 

kunde interagera med andra människor, att man kunde bidra med sina åsikter och att 

man kunde reagera på vad laget publicerade på Twitter. Det var alltså 

interaktionsaspekten som gav mest tillfredsställelse för twitteranvändare och inte det 

snabba informationsflödet som de påstått i intervjuerna. 
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2.1.2 Att samarbeta 
 
Forskning har pekat på att relationen mellan organisation och följare kan stärkas genom 

sociala medier. Sociala medier kan även stärka relationerna mellan organisationens 

följare. Genom att som organisation ha ett konto på sociala medier ger man följarna en 

plats att samlas på och möjligheten att interagera med likasinnade. Sublet, Spring och 

Howard (2011) undersökte en blogg för kunder och anställda på ett företag. Studien 

visade att både kunder och anställda kände att deras arbete kunde förbättras genom att 

använda bloggen, mycket tack vare den mångsidighet och användbarhet som en blogg 

har. Även Scott och Stanway (2015) kom fram till att interaktion mellan likasinnade 

kunde gynna en organisation. De studerade användningen av sociala medier som stöd i 

undervisningen vid högre utbildningar genom att låta elever diskutera sina uppgifter 

med varandra på Twitter. Resultatet visade att studenterna kände sig mer delaktiga och 

engagerade i utbildningen och utbildningsmaterialet tack vare de sociala medierna. 

 

Shani (1997) förklarar att de som konsumerar sport är personer som är väldigt 

engagerade. De personer som söker sig till sport har en längtan att få en långsiktig 

association till en viss förening. Ang (2010) är inne på samma spår och skriver att om 

organisationer kan bli den association som dessa personer söker kan det leda till att 

dessa personer kommunicerar, skapar och samarbetar med varandra vilket 

organisationen kan dra fördelar av. 

 
 
2.1.3 Att engagera 
 
O’Shea och Alonso (2013) menar att det finns många fördelar med att få sina supportrar 

att identifiera sig med laget och få sina följare engagerade på sociala medier. Lyckas du 

engagera dina följare så kommer de få en upplevd känsla av ägarskap och tillhörighet. 

Resultatet av de känslorna är att följarna blir mer troliga att lägga mycket tid och pengar 

på laget och även att locka sina bekanta till att bli supportrar av laget. 

 

Att identifiera sig med en organisation är något som är positivt för både anställda inom 

organisationen och de som följer organisationen, till exempel supportrar av en 

idrottsorganisation. Lee (1971) utförde en studie på anställda inom olika organisationer. 

Det visade sig att de som identifierar sig med organisationen var generellt sett mer 

produktiva, hade högre motivationsnivå, var mer nöjda och var mindre troliga att lämna 
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organisationen än de som inte identifierade sig lika mycket med organisationen. O’Shea 

och Alonso (2013) fortsätter med att förklara att klubbar ser långvariga relationer som 

nödvändiga för framtida finansiella och sportsliga framgångar vilket får stöd av Dima 

(2015) som i sin undersökning fann att det fanns en korrelation mellan antalet följare 

och de finansiella resultat man redovisade. 

 

Heere och James (2007) menar att det i dagsläget är mer fokus på det kortsiktiga 

supporterskapet snarare är det långsiktiga. De menar också att man måste vårda de 

relationer man har och inte hela tiden jaga nya följare. Forskning menar att det finns 

många fördelar med att få supportrar att känna sig som en del av organisationen och 

bygga långsiktiga relationer. Att bygga långsiktiga relationer går att göra på flera olika 

nivåer och sätt. Exempelvis så finns det många externa gruppidentiter som inte har 

direkt med sporten att göra som människor dras till (Fisher & Wakefield, 1998). De 

menar att om man kan ta till vara på de externa gruppidentiteterna är potentialen stor att 

stärka människors lojalitet och känsla av tillhörighet. 

 
 
2.2 Retorik – pathos 
 
Andersen (2001) betonar vikten av att skapa mening och bygga förtroende för sina 

kunder. Han utgår från retorikens tre element för att överyga: ethos, logos och pathos 

som är myntade av reotrikens fader Aristoteles (Johannesson, 2008). Falkheimer (2001) 

beskriver ethos som det som handlar om talarens trovärdighet, att logos är det som 

handlar om argument och logik och pathos det som handlar om att spela på mottagarens 

känslor. Andersen (2001) menar att det är särskilt viktigt för en organisation att ha stark 

logos och pathos i sin kommunikation. Han menar att det gäller att spela på mottagarens 

känslor och förstärka med logiska argument för att bygga långvariga relationer. 

 
Att hitta rätt kombination av ethos, logos och pathos är nyckeln till lyckad 

kommunikation. Det här är något som Smith (2016) har undersökt och berättar att 

organisationers kommunikation blir mer pathosinriktad. Han menar att 

kommunikationen måste bli mer kreativ, mer fokus på relationsskapande, mer 

kommunikation som engagerar och utmanar och mindre fokus på själva talaren och de 

logiska resonemangen.  
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Lovejoy och Saxton (2012) genomförde en undersökning kring organisationers 

kommunikation på Twitter. De kunde efter sin undersökning dela in kommunikationen i 

tre dimensioner; en dimension där organisationen informerar följarna, en dimension där 

organisationen för dialog med följarna och en dimension där organisationen uppmanar 

följarna till att göra något. Auger (2014) utgår från Lovejoy och Saxtons (2012) 

undersökning och lade till ett retoriskt perspektiv. Auger (2014) förklarar att av de tre 

retoriska elementen så är det pathos som flest organisationer använder sig av i sina 

Tweets. Med andra ord så använder sig organisationer av känsloargument på Twitter. 

Auger fortsätter och skriver att människor idag kan vara skeptiska till argument 

baserade på ethos och logos, människor blir kritiska när de märker att någon försöker 

övertala eller övertyga dem. Vidare skriver Auger att de största och mest framgångsrika 

organisationerna i deras undersökning publicerade mer än dubbelt så många 

meddelanden med fokus på pathos än vad de mindre framgångsrika organisationerna 

gjorde. 

 

Tidigare forskning har även visat tendenser på att emotionellt laddade tweets ökar 

sannolikheten för dina följare att favorite:a, retweet:a eller på annat sätt interagera med 

din tweet (Stieglitz & Dang-Xuan, 2013). Några som har undersökt hur man uttrycker 

känslor är Derks, Fischer och Bos (2008). De jämförde hur man uttrycker känslor i det 

verkliga livet jämfört med på internet. Deras resultat pekade på att man uttryckte sig 

mer explicit på internet eftersom att man bland annat inte kunde avläsa kroppsspråk. De 

fann att de gånger man uttryckte känslor var i de fall man hade en tydlig åsikt i en viss 

fråga. 

 

För att avgöra om ett meddelande innehåller känslor menar Carvalho, Sarmento, Silva 

och de Oliviera (2009) att man kan studera skiljetecken i det framförda meddelandet. 

Det här får stöd av Aman och Szpakowicz (2007) och Stieglitz och Dang-Xuan, (2013) 

som också studerat skiljetecken för att identifiera känslor i skriven text. Man kan också 

identifiera känslor genom att studera om ett ord i ett meddelande har en avsiktlig 

upprepning av bokstäver, som att exempelvis att skriva “mååål” istället för “mål” 

(Aman & Szpakowicz, 2007; Stieglitz och Dang-Xuan, 2013). Att använda sig av 

känslor i sin kommunikation är något som Strauß, Kruikemeier, van der Meulen och 

van Noort (2015) förespråkar och påpekar också att det kan vara användbart för 

organisationer. I vissa fall kan man använda sig av versaler för att förmedla en känsla, 
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vilket Poblet och Casanovas (2007) fann var en tydlig indikator för något de kallade för 

“online shouting”. 
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3 Problemformulering 
 
En grundläggande förutsättning för att lyckas på sociala medier är att vara aktiv och 

publicera inlägg (Alasem, 2015; Christensen et al, 2014; Kaplan och Haenlein, 2010; 

van der Wurff, 2008). Det är fortfarande ingen som riktigt vet hur man som organisation 

utnyttjar sociala medier och Twitter på bästa sätt, men forskare verkar vara eniga om att 

personlig tvåvägskommunikation är att föredra framför traditionell mass- och 

envägskommunikation (Hyde et al., 2012; Lovejoy & Saxton, 2012).  

 

Den aspekten av tvåvägskommunikation som många forskare menar är sociala mediers 

styrka är det faktumet att det är möjligt för användare att interagera, engagera och 

utbyta idéer med varandra och med organisationer. (Ang, 2010; Gibbs et al., 2014; 

Hyde et al., 2012; O’Shea & Alonso, 2013; Scott & Stanway, 2015; Sublet et al., 2011). 

Forskning har pekat på att vissa sportorganisationer har för stort fokus på kortsiktiga 

ekonomiska mål snarare än långsiktiga relationer även om det visat sig att de långvariga 

relationerna är bättre i flera olika aspekter (Ang, 2010; Fischer & Wakefield, 1998;  

Gibbs et al., 2014; Heere & James, 2007; Hyde et al., 2012; O’Shea & Alonso, 2013; 

Scott & Stanway, 2015; Sublet et al., 2011). Forskare menar att man kan dela in 

relationsbyggandet i tre olika dimensioner där själva syftet med meddelandet avgör 

vilken dimension meddelandet hamnar i (Bruning & Ledingham, 1999; Lovejoy & 

Saxton, 2012).  

 

Allsvenska fotbollsklubbar är föreningsbaserade vilket betyder att om en klubb 

börsnoteras så måste föreningen äga 51% av aktierna (Hägg, 2013). Det här innebär att 

klubbens supportrar är föreningen och dem som visar på föreningens legitimitet och 

existens. Det är därför extra viktigt att man vårdar de relationer man har till sina 

supportrar och följare. Det här leder oss fram till följande frågeställning: 

 

● I vilka dimensioner bygger de allsvenska klubbarna sina relationer till följarna 

på Twitter och vilken dimension ger störst gensvar? 

 

För att besvara vår frågeställning tar vi hjälp av hypoteser som vi skapat via en deduktiv 

ansats baserad på tidigare forskning.  
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4 Hypoteser 
 

I den här delen av uppsatsen kommer vi formulera hypoteser utifrån tidigare forskning 

som vi redovisat i tidigare kapitel. Hypotes 1 är utformad efter den tidigare forskning 

som berör området om hur organisationer påverkar sina följare genom kommunikation 

och retorik. Hypotes 2 utgår sedan från hur följarna reagerar på det organisationen har 

kommunicerat, också detta med hjälp av tidigare forskning med fokus på gensvar och 

engagemang. Hypotes 3 är en kombination av de två första hypoteserna och utgår 

således från tidigare forskning som rör både hypotes 1 och 2.  

 

 

4.1 Hypotes 1: Organisation påverkar följare – aktivitet 
 
Tidigare forskning har pekat på att det är viktigt för organisationer att vara aktiva på 

sociala medier för att uppfattas som relevant av följarna och publicera mycket material 

(Kaplan & Haenlein, 2010; Hyde et al., 2012; van der Wurff, 2008). Forskning har 

också visat tendenser på att de konton som är mest aktiva och personliga i sin 

kommunikation är också de konton som får flest följare (Alasem, 2015). 

 

Auger (2014) menar att de största och mest framgångsrika organisationerna publicerar 

mer än dubbelt så många meddelanden med inslag av känslor och pathos än de mindre 

organisationerna. Att använda känslor i kommunikationen är något som kan vara 

användbart för en organisation för att nå ut till följarna och ge följarna det de vill ha 

(Smith, 2016; Strauß et al., 2015).  

 

Att ha många följare menar tidigare forskning på har att göra med vad man 

kommunicerar och hur mycket man kommunicerar. En organisation med många följare 

bör således publicera fler tweets och använda sig av mer pathos än en organisation med 

få följare. Det här leder oss fram till hypotes 1: 

 

H1: De fem allsvenska klubbar med flest antal följare på Twitter publicerar flest 

meddelanden och har procentuellt sett fler meddelanden med fokus på pathos än 

de elva andra klubbarna. 
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4.2 Hypotes 2: Följare påverkar organisation – gensvar 
 
O’Shea och Alonso (2013) förklarar att det finns fördelar med att engagera sina följare. 

Genom en tweet kan man engagera sina följare. Ett bevis på att en tweet är bra kan vara 

det gensvar man får genom retweets och favorites (Kwak et al., 2010). Engagemang och 

personlig kommunikation verkar vara en bra grund för att bygga långvariga relationer 

mellan organisation och följare men också mellan följare och följare. (Ang, 2010; Hyde 

et al., 2012; O’Shea & Alonso, 2013; Scott & Stanway, 2015; Smith & Gallicano, 2015; 

Strauß et al., 2015; Sublet et al., 2011). 

 

Forskning pekar på att organisationer som använder sig utav personlig kommunikation 

får större gensvar från sina följare. Det här kan förklaras med att följarna känner sig 

sedda och som en del av en större gemenskap. När följarna känner sig uppskattade så 

kan det resultera i att de ger en favorite eller retweet:ar organisationens tweets. Utifrån 

detta formulerar vi hypotes 2:  

 

H2: De tweets med fokus på att skapa personal relationship får i snitt större 

gensvar i form av retweets och favorites än de tweets som fokuserar på att skapa 

professional relationship och community relationship. 

 

 
4.3 Hypotes 3: Personlig kommunikation med känslor 
 
Stieglitz och Dang-Xuan (2013) menar att emotionellt laddade tweets ökar 

sannolikheten för att följarna kommer retweet:a, favorite:a eller på annat sätt interagera 

med organisationens publicerade tweet. Kombinerar man det Stieglitz och Dang-Xuan 

(2013) skriver med den tidigare forskningen vi använt oss av vid formulering av 

hypotes 1 och 2 så leder det oss fram till en formulering av hypotes 3. 

 

H3: De tweets som försöker skapa personal relationship med fokus på pathos 

får i snitt större gensvar i form av retweets och favorites än tweets som försöker 

skapa personal relationship utan pathos. 
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4.4 Syfte 
 
Vi har tagit del av forskning som rör organisationers relationsbyggande kommunikation 

på Twitter ur ett strategiskt kommunikationssynsätt. Även forskning som handlar om 

kommunikation ur ett retoriskt synsätt har lästs. Vi såg en kunskapslucka då ingen 

tidigare forskning kombinerat de två synsätten. Syftet är att kunna bidra med kunskap 

vad gäller kommunikation på Twitter ur ett retoriskt och strategiskt 

kommunikationssynsätt. De organisationer som studeras är fotbollslag i Allsvenskan 

2016. 
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5 Teori 
 
Det har i det här arbetet redovisats tidigare forskning om strategisk kommunikation. 

Inom den strategiska kommunikationen ingår bland annat organisationskommunikation, 

marknadskommunikation och public relations (Falkheimer & Heide, 2014). Inom public 

relations finns det en teori som kallas för public relationship management (PRM). 

Teorins uppkomst beror dels på den komplexa uppbyggnaden moderna organisationer 

har och den komplexa dynamik som råder mellan organisationen och dess publik 

(Valentini, 2007). Publikens funktion fungerar som ett sätt för att visa på 

organisationens legitimitet, existens och verksamhet (Falkheimer & Heide, 2014). PRM 

är en process som innebär att man vårdar och upprätthåller relationer som är avgörande 

för en organisations överlevnad (Phillips, 2006). 

 

 

5.1 Organization-public relationship 
 
Inom PRM finns ett paradigm som kallas för organization-public relationship. Broom, 

Casey och Ritchey (1997) valde, i brist på definitioner, att samla in vad som skrivits om 

OPR och uppmuntrade andra forskare att hjälpa till i deras sökande efter en definition. 

Som svar fick de en definition av Ledingham och Bruning (1998, s 62) som också är 

den definition vi kommer utgå från: 

 

“the state which exists between an organization and its key publics in which the 

actions of either entity impact the economic, social, political and/or cultural 

well-being of the other entity.” 

 

Valet av Ledingham och Brunings (1998) definition passar bäst till vår undersökning då 

vi ansåg att vi kunde översätta key publics till följare på Twitter. Till vår undersökning 

har vi valt att utgå från organisationernas håll och hur de vårdar sina relationer med sina 

följare på Twitter. 

 

 

5.2 Social Network Theory 

Social Network Theory handlar om relationerna mellan olika aktörer i ett nätverk och 

det utbyte av resurser som aktörerna har med varandra. Aktörer kan vara individer, 
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grupper eller organisationer och de resurser som utbyts kan bland annat vara 

information. (Wasserman & Faust, 1994) Haythornthwaite (1996) utgår från Social 

Network Theory och talar om något hon kallar för “social network analysis”. Hon 

menar att i “social network analysis” ska man studera innehållet i de resurser som 

skickas mellan olika aktörer för att få en förståelse för hur relationerna ser ut. Grandjean 

(2016) använde en ”social network analysis” för att studera informationsutbyte mellan 

aktörer på Twitter. Grandjean fortsätter och menar att Twitter bör studeras av forskare 

då ingen vet hur det ska användas på bästa sätt och att Twitter länge ansetts vara en av 

de främsta platserna för utbyte av information. I vår undersökning är vi intresserade av 

studera vilka sorters relationer organisationer försöker bygga till sina följare genom 

tweets.    

 
 

5.3 Retorik 
 
Retoriken är, enligt Aristoteles definition, “konsten att vad det än gäller finna det som 

är bäst ägnat att övertyga” (Johannesson, 2008, s. 8). Aristoteles beskriver även 

retoriken som “en förmåga att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande 

eller övertalande.” (Aristoteles, u.å./2012, s. 69). När det gäller forskning kring 

kommunikation på sociala medier finns det olika syner på vad som i största mån 

engagerar följare.  

 

En del forskning menar att personlig kommunikation är det som genererar störst 

engagemang från organisationens följare (Hyde, et al, 2012; Lovejoy & Saxton, 2012; 

Smith & Gallicano, 2015). Det finns även forskning som pekar på att det skulle vara 

effektivt att använda sig utav känslor i sin text då känslor engagerar människor (Smith, 

2016; O’Shea & Alonso, 2013). Vi har valt att använda den del inom retoriken som 

handlar om känslor i kommunikationen, pathos, och kombinera det med det paradigm 

inom PRM som kallas för OPR. 
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6 Metod 
 
För att undersöka vår frågeställning valde vi att använda oss av en kvantitativ 

innehållsanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen lämpar sig bäst när man vill ha svar 

på hur frekvent exempelvis kategorier förekommer i ett material eller hur stort utrymme 

i tid och rum som olika kategorier får. Det innebär också att man snabbt kan samla in 

stora mängder data att analysera (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

Vi har även använt oss av en deduktiv ansats som enligt Bryman och Bell (2013) går till 

på så sätt att man utifrån tidigare forskning drar logiska slutsatser som  genererar en 

eller flera hypoteser som man sedan verifierar eller falsifierar. 

 

Valet av metod är också baserad på tidigare forskning inom området. Avsikten med 

uppsatsen är att i någon mån utveckla Wang och Zhous (2015) förslag till fortsatt 

forskning inom samma fält. Deras förslag var att studera hur andra amerikanska 

idrottsorganisationer kommunicerar på Twitter. Vi valde att inte studera amerikanska 

idrottsorganisationer, utan istället Allsvenska fotbollsklubbar. I och med att deras 

undersökning använder sig av en kvantitativ innehållsanalys föll valet av metod 

naturligt för oss. 

 
 
6.1 Tillvägagångssätt 
 
Vi visste relativt tidigt att vi ville undersöka något fotbollsrelaterat då vi båda har ett 

fotbollsintresse. Senare bestämde vi oss för att rikta in oss på sociala medier och fotboll, 

mer specifikt Twitter och Allsvenskan. Att valet föll på Twitter och Allsvenskan beror 

dels på att vi bor i Sverige, dels att tidigare forskning hade undersökt kommunikation på 

Twitter.   

 

Efter att ha gått igenom tidigare forskning så kunde vi formulera vår forskningsfråga 

och formulera våra hypoteser. Vi genomförde vår operationalisering för att få fram 

variabler och variabelvärden. Innan det var dags att börja koda så genomförde vi ett 

interbedömarreliabilitetstest. Vi båda kodade de 20 senast publicerade tweets:en från 

Malmö FF och kunde konstatera att vi tolkat vissa variabler olika. Det ledde till att 

ändringar gjordes i kodschemat (se bilaga I). Efter det andra genomförda 

interbedömarreliabilitetstestet kom vi överens om att vissa variabler kunde slås ihop till 

att tillsammans bilda en variabel istället och att en variabel behövde fler variabelvärden. 
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Vi genomförde sedan ett tredje interbedömarreliabilitetstest och hittade ytterligare 

variabler som kunde slås ihop till en. Efter det fjärde interbedömarreliabilitetstestet hade 

vi gjort alla tolkningar likadant och kodschemat kändes tillförlitligt.  

 

Under insamlingen av empiri kodades 2641 tweets från 16 Allsvenska fotbollslags 

twitterflöden mellan perioden 2-19 april, 2016. För att komma åt alla lagens tweets från 

den givna tidsramen så hade vi tänkt använda oss av Twitters sökfunktion “avancerat 

sök”. Efter att ha försökt söka upp tweets med hjälp av funktionen märkte vi att 

sökfunktionen vid det givna tillfället inte fungerade korrekt. Sökfunktionen ska fungera, 

men låg nere då vi skulle samla in empiri. För att komma runt problemet fick vi istället 

söka manuellt genom att gå till twitterkontots tidslinje, klicka på knappen “Tweets & 

replies” och scrolla ner tills vi kom till rätt datum. Vi valde att koda vår data på datorer 

eftersom Twitters utformning för dator kändes bättre anpassad än mobilversionen. 

Empirin kodades in i datorprogrammet Excel och sedan in i SPSS. I SPSS använde vi 

oss sedan av korstabeller, One-Way ANOVA och bivariat korrelationsanalys för att få 

ut relevant information till vårt resultat och analys. Uträkningarna för totalt antal 

retweets och favorites i de olika dimensionerna gjordes genom att addera samtliga 

kolumner för respektive dimension i Excel. 

 

 

6.2 Population 
 
Esaiasson et al. (2012) förklarar att population är den grupp av fenomenet som man har 

för avsikt att undersöka och uttala sig om. Det kan röra sig om personer, händelser, 

tankesätt med mera. I vårt fall är svenska, föreningsägda fotbollsklubbar med konton på 

sociala medier populationen. 

 

 

6.3 Urval 
 
Vi har valt att studera svenska fotbollsklubbar i Allsvenskan säsongen 2016 med konton 

på Twitter. Detta blir då ett icke slumpmässigt urval med tanke på att alla svenska, 

föreningsägda fotbollsklubbar inte har samma chans att bli studerade. Det krävs en plats 

i Allsvenskan och ett Twitterkonto för att bli undersökt. De klubbar som är med i 

studien kommer studeras under ett visst tidsintervall. Tweets som publicerats på kontots 
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tidslinje mellan datumen 2-19 april kommer att kodas. Valet av tidsram beror på att alla 

lag i Allsvenskan får lika många dagar på sig att publicera tweets och under den 

tidsperioden hinner alla lag spela lika många matcher, fyra stycken. Att alla lag får spela 

lika många matcher är extra viktigt då det publiceras flest tweets på matchdagar. 

 

 

6.4 Avgränsning 
 
Det är endast de tweets och retweets som syns på lagets tidslinje efter att man klickat på 

knappen “Tweets & replies” som kommer studeras. Vi kommer bara att analysera 

skriven text. I de fall medier (bilder, videos, ljudklipp, etc.) förekommer i tweet:en så 

ignorerar vi det, men analyserar fortfarande den skrivna text som eventuellt finns 

bifogad.  

 

 

6.5 Bortfall 
 
I undersökningen blev det inga bortfall. Det fanns en oro om att alla klubbar inte skulle 

ha ett konto på Twitter men det visade sig att alla hade det. Det blev inte heller något 

bortfall i de tweets som studerades. Vår avgränsning var väl anpassad och kodschemat 

gjorde att alla tweets kunde tolkas och kategoriseras. 

 

 

6.6 Operationalisering 

Operationalisering är den process där du tilldelar din teori olika indikatorer. En 

indikator kan antingen vara översatt till ett begrepp eller en fråga. Dessa indikatorer är 

viktiga eftersom de i slutändan påverkar vilka resultat vi får och hur säkra de är. Det är 

därför viktigt att operationaliseringen är väl genomtänkt. Det man vill uppnå med 

operationaliseringen är god validitet, alltså att man mäter det man har för avseende att 

mäta och det lyckas man med då teoretiska definitionerna stämmer överens med de 

operationella indikatorerna man tagit fram. Det är vanligt att det uppstår problem i 

översättningsprocessen från teori till indikator. Dina indikatorer kan och kommer i 

princip alltid ifrågasättas och då är det viktigt att du med starka argument och grund i 

teori kan motivera varför du valt just dina indikatorer. (Esaiasson et al., 2012) 
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6.6.1  Operationalisering av gensvar 
 
Vi har valt att använda oss av Kwak et al. (2010) begrepp gensvar (se tabell 1) för att 

undersöka om det man kommunicerar uppskattas av de som läser meddelandet. För att 

göra begreppet gensvar mätbart har vi operationaliserat det utifrån tidigare forskning 

som pekar på att favorites och retweets är tydliga indikatorer på att ett meddelande är 

tillfredsställande (Kwak et al. 2010; Stieglitz & Dang-Xuan, 2013; Smith & Gallicano, 

2015). 

 

 

6.6.2 Operationalisering av personal, professional och community relationship 
 
Begreppen personal relationship, professional relationship och community relationship 

(se tabell 1) är hämtade från Bruning och Ledingham (1999). För att göra begreppet 

personal relationship mätbart har vi använt oss av tidigare forskning som talar om att 

tvåvägskommunikation, personligt bemötande och interaktion är något som följare 

föredrar (Lovejoy & Saxton, 2012; Wang & Zhou, 2015; Smith & Gallicano, 2015; 

Strauß et al., 2015) 

 

De två begreppen professional relationship och community relationship (se tabell 1) 

gjordes mätbara med hjälp av tidigare forskning av Lovejoy och Saxton (2012) och 

Wang och Zhou (2015). De två undersökningarna tolkade informativa tweets som 

professional relationship och tweets som uppmanade till aktivitet som community 

relationship (se tabell 1). De tolkade även envägskommunikation som professional 

relationship och community relationship. Vi har valt att göra samma tolkningar men 

också att lägga till Fisher och Wakefields (1998) tankar om att ta till var på externa 

gruppidentiteter till begreppet community relationship. 

 

 

6.6.3 Operationalisering av pathos 
 
Begreppet pathos (se tabell 1) är hämtat från Aristoteles (u.å./2012). Pathos är ett av de 

tre element för att lyckas övertala och syftar till att väcka känslor hos mottagaren 

(Holmgren Caicedo, 2009). Operationaliseringen av begreppet har gjorts mätbart utifrån 

tidigare forskning som pekar på att den retorik som lämpar sig bäst för sociala medier är 

den som förmedlar känslor (Auger, 2014; Strauß et al., 2015).   
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Ett sätt att visa på känslor kan vara att uttrycka sig mer explicit i sin skrivna text (Derks 

et al., 2008) vilket ledde oss fram till att vi skapade en egen variabel, väcker en känsla, 

som baseras på en subjektiv tolkning hos den som kodar. Punkter i följd, frågetecken 

och utropstecken (se tabell 1) är variabler som använts tidigare för att identifiera känslor 

i skriven text (Aman & Szpakowicz, 2007; Carvalho et al., 2009; Stieglitz & Dang-

Xuan, 2013). Även variabeln versaler (se tabell 1) (Poblet & Casanovas, 2007) och 

variabeln upprepning av bokstav (se tabell 1) (Aman & Szpakowicz, 2007; Stieglitz & 

Dang-Xuan, 2013) har tidigare använts för att identifiera känslor i skriven text. 
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Teoretiskt 
begrepp 

Teoretiskt 
begrepp hämtat 

från 

Operationalisering 
av teoretiskt 

begrepp 

 
Variabel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gensvar 

 

 

 

 

 

Kwak, Lee, Park 

och Moon, (2010) 

 

 

Kwak, Lee, Park 

och Moon, (2010) 

 

O’ Shea och 

Alonso (2013) 

 

Smith och 

Gallicano (2015) 

 

Stieglitz och Dang-
Xuan, (2013) 

 

 
 
 
 
 

Antal retweets 
 

 
 

 
Antal favorites 

 
 
 
 
 
 
 

Personal 
relationship 

 
 
 
 
 
 
 

Bruning och 
Ledingham (1999) 

 

 
Lovejoy och 

Saxton (2012) 
 
 

Wang och Zhou 
(2015) 

 
 

Smith och 
Gallicano (2015) 

 
 

Strauß et al. (2015) 

 

 
 
 

Tvåvägskommunikation 
 

Interaktion genom 
“@” 

 
Interaktion genom 

“retweet” 
 

Interaktion genom 
“ansträngning” 

 
 

 
 
 
 

Professional 
relationship 

 
 
 

Bruning och 
Ledingham (1999) 

 

 
Lovejoy och 

Saxton (2012) 
 
 

Wang och Zhou 
(2015) 

 

 
Envägskommunikation 

 
Informativ tweet 
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Teoretiskt begrepp Teoretiskt begrepp 
hämtat från 

Operationalisering 
av teoretiskt 

begrepp 

 
Variabel 

 
 
 
 

Community 
relationship 

 
 
 
 

Bruning och 
Ledingham (1999) 

 

 
Fisher och 

Wakefield (1998) 
 

Lovejoy och Saxton 
(2012) 

 
Wang och Zhou 

(2015) 
 

 
 
Envägskommunikation 

 
 

Uppmaning till 
aktivitet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pathos 

 
 
 
 

 

 

 

Aristoteles 

(u.å./2012) 

 
Aman och 

Szpakowicz (2007) 
 
 

Auger (2014) 
 
 

Carvalho et al. 
(2009) 

 
Derks et al. (2008) 

 
 

Poblet och 

Casanovas (2007) 

 
Stieglitz och Dang-

Xuan, (2013) 

 

Strauß et al. (2015) 
 

  
 
 

Väcker en känsla 
  
 

Punkter i följd 
 

 
Utropstecken 

 
 
 

Versaler 
 

 
Frågetecken 

 
 

Upprepning av 
bokstav 

Tabell 1 – operationalisering, egen 
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6.7 Reliabilitet 
 
Termen reliabilitet syftar till hur väl ett mått på ett begrepp mäter själva begreppet. För 

att kunna minimera riskerna för låg reliabilitet ska man i huvudsak ta ställning till tre 

faktorer; stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabiliteten handlar 

om hur starkt ett mått är över tid, till exempel så ska man kunna genomföra samma 

undersökning två gånger efter varandra och nå i stort sett samma resultat. Den interna 

reliabiliteten handlar om ifall de indikatorer som utgör en skala är pålitliga. 

Interbedömarreliabiliteten är extra viktig vid innehållsanalyser då det handlar om att alla 

som är inblandade i kodningen ska tolka saker likadant. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Som går att utläsa i metoddelen genomförde vi fyra interbedömarreliabilitetstester innan 

vi kodade vårt material likadant. Det första testet gjorde att vi fick göra om en variabel 

medan de tre andra testerna resulterade i att vårt kodschema effektiviserades vilket gör 

att vi kan argumentera för att vi också uppnåt god intern reliabilitet. 

 

De variabler som används för att mäta våra begrepp community, personal 

och  professional relationship samt gensvar anser vi har stabilitet eftersom samtliga är 

baserade utifrån tidigare forskning. Begreppet pathos har vi skapat utifrån tidigare 

forskning som fokuserat på att identifiera känslor i text. Vi har även använt oss av 

tidigare forskning som har identifierat satiriskt innehåll i meddelanden och vi menar att 

satiren har för avsikt att väcka känslor hos den som läser det. Vi har därför dragit 

slutsatsen att om ett meddelande innehåller inslag som kan ha för avsikt att väcka 

känslor kan det tolkas som ett meddelande med pathos. 

 
 
6.8 Validitet 
 
Vi anser att validiteten är god då vi vill ta reda på hur i vilka dimensioner de allsvenska 

fotbollsklubbarna bygger sina relationer på Twitter och vilken dimension som ger störst 

gensvar. Det vi har utgått ifrån är en något som Esaiasson et al. (2012) kallar för 

resonemangsvaliditet. Resonemangsvaliditet innebär att man resonerar kring tidigare 

forsknings operationalisering och avgör om den är god nog för ens egen undersökning. 

För att ta reda på det har vi valt att koda fotbollsklubbarnas publicerade inlägg på 

Twitter, vilket även tidigare forskare gjort för att undersöka liknande frågeställningar.  
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När det gäller validiteten av vårt begrepp pathos har vi utgått från något som Esaiasson 

et al. (2012) kallar för ytvaliditet. Vi menar att den tidigare forskning och de variabler 

som använts för att försöka identifiera känslor i text passar bra till vårt begrepp, detta 

eftersom pathos inom retoriken syftar till att spela på någons känslor. 

 

 

6.9 Kvalitetskonsekvenser 

 
I den här delen av uppsatsen kommer vi ta  upp saker som kan ha haft en påverkan på 

undersökningens kvalitet. 

 
 
6.9.1 Undersökningens metod 
 
Undersökningens metod, innehållsanalys, är alltid en risk då det handlar om 

bedömningar. Vi genomförde fyra interberdömarreliabilitetstester innan vi kunde 

konstatera att vi tolkade alla variabler och variabelvärden likadant, men på 2641 tweets 

finns det en risk att någon tweet hade tolkats annorlunda beroende på vem som kodade 

den. Vi har försökt skapa så tydliga kodinstruktioner (se bilaga J)  som möjligt, men det 

går inte att garantera att människor läser dem och tolkar det som vi har tänkt att det ska 

tolkas. 

 

 

6.9.2 Tidsspann och aktivitet 
 
Tidpunkten för genomförandet kan påverka resultatet. Vi valde att koda tweets som 

publicerades mellan omgång 1-4 i Allsvenskan 2016 vilket sträckte sig från 2-19 april.. 

Man kan spekulera i att antalet tweets med tydliga inslag av pathos eventuellt hade varit 

högre framåt slutet av serien då många lag tävlar om förstaplatsen och många lag 

försöker klara sig kvar i högsta serien. Vid en sådan situation hade det kunnat finnas 

mer tweets som spelar på känslor eller försöker uppmana supportrarna till att till 

exempel vara på plats på arenan.   

 

Det faktum att vissa klubbar twittrar mer än andra har också inverkan på resultatet. En 

klubb som Falkenbergs FF som bara publicerade 16 tweets under tidsramen kommer 

inte kunna påverka resultatet nämnvärt. Å andra sidan hade alla klubbar lika många 
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dagar på sig att publicera tweets, vilket istället tydligt visar vilka klubbar som kan ses 

som aktiva respektive nästintill inaktiva på Twitter. 

En klubb som inte är särskilt aktiv på Twitter kan även komma att få ett missvisande 

individuellt resultat. Risken finns att klubben inte var särskilt aktiv mellan omgång 1-4, 

men kom igång med aktiviteten efter det. En annan möjlig risk är att vi fick ta del av en 

onormalt stor del tweets utan pathos ifall klubben förlorade alla matcher under 

tidsramen, eller att vi fick ta del av en onormalt stor mängd tweets med pathos ifall 

klubben vann alla matcher.  

 
 
6.9.3 Twitter 
 
På Twitter kan ett konto bli verifierat, vilket innebär att Twitter har konstaterat att ett 

konto helt säkert är en organisations officiella konto. Några av de organisationers 

konton som vi analyserade var inte verifierade vid undersökingens tidpunkt, så vi fick 

göra en bedömning kring huruvida vilket konto som faktiskt var organisationens 

officiella konto och vilket som inte var det. För att avgöra om twitterkontot var kopplat 

till klubbarna på något sätt studera vi deras twitterflöde. Sådant som avgjorde om de var 

med i undersökningen var om beskrivningen av kontot påstod att det var officiellt samt 

antalet följare och vad som pubicerades i flödet. Vid en sådan bedömning finns det 

alltid en risk att man begår ett misstag.  

 
För att någon annan i framtiden eventuellt ska kunna genomföra vår undersökning så 

krävs det att Twitters “avancerat sök”-funktion fungerar. Då vi genomförde 

undersökningen fungerade inte den funktionen, utan vi fick istället leta upp tweetsen 

manuellt. Det var inga problem för oss då tweetsen var publicerade så nära i tiden. 

Problemet framtida forskare kan stöta på är att man bara kan leta upp tweets manuellt 

till en viss gräns och för att komma åt tweets publicerade på fel sida gränsen krävs det 

“avancerat sök”. 

 

 

6.10 Forskningsetiskt resonemang 
 
Det är viktigt att följa de regler som finns för referenshantering. Detta för att berätta för 

läsaren vem eller vilka som är upphovsmän till det material som används i din text. Det 

ska tydligt framgå vad som är skapat av en själv, skapat av andra och vad som är citat. 
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(Ekengren & Hinnfors, 2012) Vi följt de regler som finns för referering. Vi använt oss 

av APA-systemet och inte försökt ta åt oss äran för material som andra personer har 

skapat. 

 

När det kommer till sociala medier placerar de forskningsetiska formuleringarna sig i en 

gråzon. Svedmark (2012) skriver att det upprepade gånger har visat sig att nationella 

och internationella lagar samt etiska riktlinjer inte alltid fungerar i den digitala världen. 

Exempelvis råder det skilda meningar kring om man bör informera studieobjekten om 

att man faktiskt undersöker dem eller inte. Enligt god forskningssed bör man alltid 

informera om forskningen betyder någon form av interaktion med människor 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Eva Svedmark, doktorand vid Umeå Universitet, anser att bloggar kan ses som privata 

samtal och därför borde informerat samtycke efterfrågas. Hon påpekar dock också att 

om forskaren informerar om sin närvaro så kan det påverka hur studieobjektet väljer att 

formulera sig i sina publiceringar på det sociala mediet. (Mannberg-Zackari, 2012, 5 

december; Svedmark, 2012) 

 

Kreafonbloggen (2013, 22 januari) gör också ett inlägg om just Mannberg-Zackaris 

(2012, 5 december) artikel och menar att en professor vid Lunds universitet uttryckt: 

“Om man bloggar får man finna sig i att bli studerad. Själva vitsen med att blogga är 

att andra ska ta del av det man skriver.” 

 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer ska man i undersökningar där 

deltagarna inte medverkar aktivt bedöma från fall till fall om man ska informera eller 

inte. Det här övervägandet ska göras när det berör individer. 

 

Ekengren och Hinnfors (2012) förklarar också att det finns många etiska överväganden 

som gäller när man gör en studie som kan kopplas till enskilda individer. I vår 

undersökning har vi inte behövt ta någon hänsyn till enskilda individer eftersom den 

kvantitativa innehållsanalysen har gått ut på att ställa frågor till texter och inte till 

människor. Det har inte varit relevant för vår undersökning att studera enskilda 

individer och därför inte behövt ta hänsyn till några etiska problem. 
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Vi kan ge ytterligare motivering till varför vi inte behöver informera organisationerna i 

undersökningen med hjälp av McKee och Porters (2009) modell för informerat 

samtycke. Deras modell syftar på individer men vi väljer att applicera den på 

organisationer. I vårt fall placerar vi oss i den högra överdelen med motiveringen att 

även om man inte har ett konto på Twitter så går det att söka upp och läsa alla tweets. 

Twitter är alltså inte ett stängt, medlemsexklusivt forum utan alla kan läsa de 

publicerade tweetsen var som helst, när som helst. 

 
 

Modell 1: McKee och Porters modell för informerat samtycke (anpassning av 
Svenningssons modell för känslig information av intervjuobjekt) från The Etichs of 

Digital Writing Research: A Rhetorical Approach, s.24. 
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7 Resultat 
 
I resultatkapitlet kommer vi utgå från hypotesordningen och redovisa relevant resultat i 

form av tabeller och uträkningar. 

 
 
7.1 Resultat hypotes 1 
 
Korrelationstestet för om det fanns ett samband mellan antalet följare en klubb hade och 

om de publicerade fler meddelanden gav en signifikans på ,000 och en korrelation på -

,081 (se bilaga A). Korrelationstestet för om det fanns ett samband mellan antal följare 

och pathos visade på en signifikans på ,011 och en korrelation på ,050 (se bilaga B).  

 

 
Figur 1 - Antal följare, egen 
 
I figur 1 hade de allsvenska klubbarna tillsammans 170 536 följare den 15 april, 2016. 

De sex klubbar med flest följare stod för 74 % av alla följare. Fem av de sex största 

klubbarna sett till antal följare är från Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg 

och Malmö. För rådata, se bilaga C. 
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Figur 2 - Antal tweets 2-19 april, egen 
 
Figur 2 visar hur många tweets de allsvenska klubbarna twittrade från omgång 1-4 

vilket varade från 2-19 april. Lagen är ordnade i antal följare, den klubben med flest 

följare längst till vänster. Figuren visar att de fem största klubbarna sett till följare inte 

är de klubbar som twittrar mest. De fem som twittrar mest för den givna perioden är J-

Södra, IFK Norrköping, Helsingborgs IF, Malmö FF och Hammarby IF. För rådata, se 

bilaga D. 
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Figur 3 - Antal tweets med pathos, egen. 
 
Figur 3 visar hur många av de publicerade inläggen som innehöll pathos. Den översta 

siffran är totalt antal tweets och den undre är antalet tweets med pathos. Figur visar att 

två av de fem största klubbarna sett till följare använder sig av mycket pathos. De 

klubbar som procentuellt sett använder sig av mest pathos är Falkenbergs FF (50,0%), 

Östersunds FK (35,5%), IFK Göteborg (33,3%), IF Elfsborg (32,3%) och Djurgårdens 

IF (32,0%). För rådata, se bilaga D. 
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7.2 Resultat hypotes 2 
 
Korrelationstestet för om det fanns ett samband mellan dimension och gensvar fick en 

signifikans på ,000. För att mäta gensvar användes retweets och favorites. Båda 

variablerna  fick en negativ korrelation. Favorites fick -,180 och retweets fick -,112 För 

rådata, se bilaga E. 

 

 
Figur 4 - Uppdelning av relationship-dimensionerna, egen. 
 
Figur 4 visar att av totalt 2641 tweets som de allsvenska klubbarna publicerade tillhörde 

76% kategorin professional relationship, 17 % personal relationship och 7 % 

community relationship. För rådata, se bilaga F. 

 

 

 

 

 

 



  
 

33 

 
Figur 5 - Antal retweets och favorites, egen 
 
Figur 5 visar att kategorin professional relationship hade 23859 favorites och 7019 

retweets på 1994 stycken tweets. Kategorin community relationship hade 2801 favorites 

och 875 retweets på 186 stycken tweets. Kategorin personal relationship hade totalt 

19337 favorites och 4554 retweets på 461 stycken tweets. För rådata, se bilaga F. 
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Figur 6 - Snitt antal retweets och favorites per tweet, egen 
 
Figur 6 visar att professional relationship-tweets i snitt får lägst gensvar av följarna. 

Därefter kommer community relationship-tweets. Störst gensvar får personal 

relationship med mer än dubbelt så mycket retweets och nästan tre gånger så många 

favorites än vad en community-tweet får. För rådata, se bilaga F. 
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7.3 Resultat hypotes 3 
 
Korrelationstestet för om personal relationship med pathos skulle generera fler retweets 

än personal relationship utan pathos gav en signifikans på ,066 och en korrelation på -

,086. För samma korrelationstest angående favorites var signifikansen ,000 och 

korrelationen -,279. För rådata, se bilaga G. 

 

 
Figur 7 - Personal relationship med och utan pathos, egen 
 

Figur 7 visar uppdelningen inom personal relationship-tweets där 268 stycken tweets 

inte använder sig av pathos medan 193 stycken gör det. De tweets med pathos har både 

fler retweets och favorites totalt sett än de tweets som inte använder sig av pathos. För 

rådata, se bilaga H. 
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Figur 8 - Snitt antal retweets och favorites per tweet inom kategorin personal relationship, egen 
 
I figur 8 går det att utläsa att personal relationship med pathos får högre gensvar från 

följarna än personal relationship utan pathos. För rådata, se bilaga H. 
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8 Analys av resultat 
 

Precis som i resultatkapitlet kommer vi i det här kapitlet att utgå från hypotesordningen 

och analysera där efter. Huvudtendensera i resultatet visade att personal relationship 

större fick större gensvar än  professional relationship och community relationship. 

Delar man upp personal relationship-tweets i två kategorier, en med och en utan pathos, 

så kan man utläsa att kategorin med pathos i snitt fick större gensvar med nästan 

dubbelt så många retweets och nästan fem gånger fler favorites än kategorin som var 

utan pathos.   

 

 

8.1 Analys av hypotes 1 
 
Hypotes 1 väljer vi att falsifiera. För hypotes 1 visar resultatet på att det inte finns någon 

samband mellan antalet följare en klubb har och hur många meddelanden man 

publicerar. Korrelationstestet visade på ,000 i signifikans och en korrelation -,081.  

Resultatet pekar inte heller på att de med flest antal följare använder sig av mer pathos i 

sin kommunikation. Dock pekar korrelationstestet på att det finns en signifikans, ,011 

med positiv korrelation på ,050. (se bilaga B) 

 

Enligt första delen av hypotesen skulle en organisation som var stor, i vårt fall räknas 

stor som antalet följare på twitter, vara mer aktiv och publicera fler inlägg än en mindre 

klubb. Det här baserades på tidigare forskning som menar att man ska vara aktiv och 

publicera mycket på sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010; Hyde et al., 2012; van 

der Wurff, 2008). Forskning genomförd av Alasem (2015) styrker detta argument då 

han fann att de organisationer som publicerade flest inlägg på twitter också var de 

organisationer som hade flest följare. Vårt resultat tyder på att i Allsvenskan är det inte 

är de fem lag med flest följare som publicerar flest inlägg. 

 

Den andra delen av hypotes 1 menade på att de organisationerna som var mest aktiva 

också skulle publicera störst andel meddelanden med fokus på pathos. Den här 

formuleringen utvecklades från det Auger (2014) skrev om att de organisationer som är 

störst och mest framgångsrika publicerar mer än dubbelt så mycket pathos än de 

organisationer som var mindre framgångsrika. Vårt resultat pekar på att så inte är fallet i 
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Allsvenskan då det inte var de fem organisationer med flest följare som publicerade 

störst procentuell andel meddelanden med pathos. 

 
 
8.2 Analys av hypotes 2 
 
Hypotes 2 väljer vi att verifiera. Vi kan däremot inte uttala oss om ifall det finns någon 

korrelation mellan personal relationship och att det skulle generera större gensvar än 

professional relationship och community relationship. Resultatet av vår undersökning 

tyder på att det skulle vara så, men genomförda korrelationstester gav oss signifikansen 

,000 vilket innebär att vi varken kan bekräfta eller dementera ett samband mellan de två 

begreppen. Korrelationen för favorites var -,180 och för retweets -,112. (se bilaga E) 

 

Hypotesen menade på att tweets med fokus på att skapa personal relationship skulle 

generera större gensvar i form av retweets och favorites än tweets med fokus på 

professional relationship och community relationship. Hypotesen baserades på tidigare 

forskning som pekade på att personlig kommunikation och att engagera följare skulle 

vara en bra grund för att bygga långvariga relationer mellan organisation och följare och 

från följare till följare (Ang, 2010; Hyde et al., 2012; O’Shea & Alonso, 2013; Scott & 

Stanway, 2015; Smith & Gallicano, 2015; Strauß et al., 2015; Sublet et al., 2011). Kwak 

et al. (2010) menade på att antalet favorites och retweets kan användas som ett mått på 

hur uppskattad en tweet är.  

 

Vårt resultat visade på att personal relationship-tweets generar större gensvar än de 

andra typerna av tweets. En personal relationship-tweet fick i snitt mer än dubbelt så 

många retweets och nästan tre gånger så många favorites som som en community 

relationship-tweet som visade sig vara den typ av tweet som genererade näst mest 

gensvar. 

 

 

8.3 Analys av hypotes 3 
 
Hypotes 3 kan vi verifiera. Precis som med hypotes 2 så kan vi däremot inte uttala oss 

om eventuella samband då korrelationstestet visade på signifikans ,000 för både 

retweets och favorites. Korrelationsmåttet för retweets var -,086 och för favorites -,279. 

(se bilaga G) Att personal relationship med pathos skulle innebära större gensvar än 
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personal relationship utan pathos är något som resultatet pekar på, men 

korrelationstestet menar att det lika väl kan bero på slumpen. 

  

Hypotesen var en kombination av hypotes 1 och 2 och menade på att de tweets som 

försökte skapa personal relationship med fokus på pathos skulle vara den typ av tweet 

som genererade störst gensvar av alla typer av tweets. Hypotesen formulerades utifrån 

forskning som pekat på att personal relationship-meddelanden skulle vara en bra grund 

för att bygga långvariga relationer till sina följare på sociala medier (Ang, 2010; Hyde 

et al., 2012; O’Shea & Alonso, 2013; Scott & Stanway, 2015; Smith & Gallicano, 2015; 

Strauß et al., 2015; Sublet et al., 2011) samt forskning som pekat på att retweets och 

favorites skulle fungera som ett mått på hur uppskattad en tweet är (Kwak et al., 2010). 

Forskning har även visat tendenser på att emotionellt laddade meddelanden ökar 

sannolikheten för dina följare att interagera med din tweet genom retweets och favorites 

(Stieglitz & Dang-Xuan, 2013).  
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9 Diskussion 
 
Under undersökningen la vi märke till vissa saker. I de fall då en klubb valde att 

retweeta en icke offentlig person menar vi på att de retweets och favorites som det 

genererade till största del kom från klubbens följare. Det resonemanget baserar vi på att 

vi gick in på flera av de icke offentliga personernas konton och kunde konstatera att de 

tweets som inte hade blivit retweetade av organisationen sällan genererade mer än två 

favorites eller retweets. 

 

Annat är det när det gäller retweets från andra organisationer eller offentliga personer. 

Organisationer och offentliga personer tenderar att ha fler följare än en icke offentlig 

person. Det är därför också naturligt att de får större gensvar än icke offentliga personer 

på grund av att de har fler följare, men också ett så kallat stort ethos. Ethos är ett av 

retorikens tre element och syftar till trovärdigheten hos den som försöker övertala 

(Falkheimer, 2001). Det faller sig därför naturligt att när en trovärdig person, eller 

twitterkonto i det här faller, blir retweetad av en fotbollsklubb med många följare så blir 

gensvaret väldigt stort då både följare av fotbollsklubben och den offentliga personen 

får ta del av tweeten. Dock hade vi inte för avsikt att studera ethos, men vi kan så här i 

efterhand inte heller undvika att diskutera det då retweets från offentliga personer 

särskiljde sig från de övriga retweetsen i gensvar. Smith (2016) föreslog att 

organisationers kommunikation borde engagera och utmana mer och att mindre fokus 

skulle läggas på själva talaren. Vi menar att man ska inte underskatta en bra 

trovärdighet, ethos, som till exempel en offentlig person har.  

 

Man bör också tillägga att det som klubben retweetade enbart var tweets som på något 

sätt talade gott om klubben. Vi menar på att retweeta kritik och sedan lägga till en 

kommentar som exempelvis “Tack för din åsikt. Vi tar gärna emot kritik som gör att vi 

kan utvecklas som organisation” skulle ge klubbarna en större transparens. Varför 

klubbarna inte retweetar kritik i nuläget vet vi inte. Vi spekulerar i att det kan leda till en 

utsatthet för den som yttrar en kritisk åsikt då de följarna som är faktaresistenta kan 

reagera starkt gentemot den individen och klubbarna vill med största sannolikhet inte 

utsätta sina följare för något sådant eller öppna upp möjligheten för konflikt. 

 

Till skillnad från retweets, som kunde generera stort gensvar beroende på vilket konto 

tweeten var retweetad från, så genererade ett “@” sällan mer än 1-2 favorites eller 
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retweets från följarna. Anledningen till att användandet av “@” sällan genererade stort 

gensvar tror vi beror på att symbolen mestadels används av konton för att skriva ett 

meddelande riktat direkt till ett annat konto. Den mest förekommande typen av tweets 

där ett “@” förekommer är tweets där en följare ställer en fråga till organisationen och 

organisationen svarar följaren. I nästan alla sådana fall så fick organisationens svar en 

favorite från den som ställde frågan, men inget mer. Vi kunde identifiera något som 

avvek från den regeln, nämligen i de fall när organisationen använde sig av pathos i sitt 

svar. De organisationer som svarade objektivt och kortfattat fick en favorite från den 

som ställde frågan, medan de organisationer som hade en trevlig ton i sitt svar och 

använde sig av pathos i större utsträckning fick favorites från fler personer än den som 

ställde frågan. Vi menar att användandet av känslor, eller pathos, i sin kommunikation 

är något som uppskattas av följarna. Det går i enlighet med vad Smith (2016) och 

O’Shea och Alonso (2013) säger, nämligen att användandet av känslor i text engagerar 

människor.  

 

Tidigare forskning har pekat på att om man skapar en plats för likasinnade att samlas på 

kommer dessa personer att börja utbyta åsikter (Scott & Stanway, 2015; Sublet et al., 

2011). Ang (2010) förklarade att om följarna börjar skapa och samarbeta inom en given 

gemenskap kommer gemenskapen att kunna dra fördelar av det. I vårt fall är denna 

gemenskap de allsvenska klubbarna. Vi fann dock bara ett tydligt exempel på det här. 

Det var Djurgårdens IF:s fans som använde sig av hashtagen #sponsraenjunis. 

Hashtagen var ett initiativ där personer som hade råd bjöd ungdomar på matchbiljetter 

till Djurgårdens hemmamatcher. Den givna gemenskapen, i det här fallet Djurgårdens 

twitterkonto, blev den plats där samarbete mellan följarna resulterade i att fler 

matchbiljetter såldes utan att Djurgården gjorde någon ansträngning. De drog alltså 

fördel av att vara en samlingsplats för likasinnade.  

 

Det vi fann angående Djurgårdens IF går i enlighet med och styrker Social Network 

Theory som bland annat handlar om hur aktörer i ett nätverk utbyter information. 

Haythornthwaite (1996) menade på att om man studerar innehållet i de resurser som 

skickas mellan aktörerna kan man också få en förståelse för hur relationerna ser ut. Vi 

anser att fler klubbar borde utnyttja att de är en samlingsplats för likasinnade då tidigare 

forskning säger att det är bra och att vi i praktiken har hittat ett fungerande exempel. Att 

alla klubbar inte gör det vet vi inte, det kan vara så att det korta tidsspannet som 
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studerades gjorde att liknande initiativ inte kom med i undersökningen. Det kan också 

vara så att Djurgårdens IF:s följare antingen är många eller väldigt kreativa och 

skapande men det är inget vi kan uttala oss om. 

 
Vi har efter avslutad undersökning även funderat över vårt begrepp pathos. 

Anledningen till att vi valde att använda oss av variabler som utropstecken, frågetecken, 

punkter i följd, versaler och upprepning av bokstav var att tidigare forskning sagt att de 

variablerna skulle kunna användas för att identifiera känslor i text (Stieglitz & Dang-

Xuan, 2013; Aman & Szpakowicz, 2007; Carvalho et al., 2009). Frågan vi ställer oss är 

ifall dessa variabler egentligen är tillräckligt bra för att identifiera känslor. Vi kände 

under kodningen att det snarare var ett visst ord som väckte en känsla hos oss, inte de 

variabler som vi hade för att identifiera pathos. Derks et al. (2008) menar att människor 

uttrycker sig mer explicit i text än i tal, vilket skulle kunna styrka vår tanke om att det 

snarare är ordval och inte skiljetecken som bidrar till att en känsla väcks hos 

mottagaren.  

 

Ytterligare en tanke som väckts kring pathos är om begreppet kan vara resultatbaserat. 

Vi spekulerar kring att en klubb som är inne i en period med många vunna matcher 

eventuellt publicerar en större andel tweets med positiva känslor än vad en klubb som är 

inne i en sämre period gör. En enskild klubbs resultat gällande meddelanden 

publicerade med pathos kan alltså ha påverkats av om klubben var inne i en bra eller 

dålig period under undersökningens tidsram. 

 
 

9.1 Förslag till vidare forskning 
 
Vår tredje hypotes väckte vårt intresse. Vi såg tendenser till att personal relationship 

med pathos eventuellt skulle kunna vara mer effektivt tillsammans än var för sig vad 

gäller genereringen av gensvar. Vi kan inte helt konstatera att så är fallet, och föreslår 

därför vidare forskning kring den tanken.  

 

Vi funderade även över om personal relationship med pathos skulle kunna vara något 

som bygger relationer mer effektivt tillsammans än var för sig. Då det inte var något vi 

direkt undersökte så kan vi inte uttala oss något om det, men det vore intressant att läsa 
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en undersökning som svarar på frågan. Därför föreslår vi vidare forskning inom 

området.  

 

I vårt arbete använde vi oss av relationship management theory som en bas för vår 

undersökning. Vi anser att det skulle vara intressant att göra en kvalitativ studie 

angående de allsvenska klubbarnas medvetenhet kring vad de publicerar. Det vi menar 

är om de har en tydlig strategisk kommunikation, gällande relationsbyggandet i de tre 

dimensionerna, som de följer eller om de enbart publicerar inlägg som råkar vara 

relationsbyggande. 
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10 Slutsats 
 
Efter genomförd undersökning kan vi besvara vår frågeställning som löd enligt följande: 

 

● I vilka dimensioner bygger de allsvenska klubbarna sina relationer till följarna 

på Twitter och vilken dimension ger störst gensvar? 

 

De allsvenska klubbarna bygger relationer i alla tre dimensioner. Den största delen 

publicerade meddelanden var med fokus på professional relationship sedan personal 

relationship och minst fokus lades på community relationship, Den dimension som, 

enligt vårt resultat, genererade störst gensvar från följarna var personal relationship. 

 

Vi anser att resultatet för urvalet till viss del går att att överföra på populationen. De 

Allsvenska fotbollsklubbarna tillhör den svenska fotbollseliten och de mest 

framgångsrika klubbarna bör fungera som förebilder för de mindre klubbarna. Därför 

anser vi att det är troligt att de mindre klubbarna som spelar i andra ligor följer de mer 

framgångsrika klubbarnas exempel. Däremot så har kanske en mindre klubb inte alltid 

råd med en sociala medier-ansvarig, vilket lämnar mycket till slumpen. Det kan mycket 

väl finnas fall då någon tar på sig ansvaret för sociala medier utan ersättning, och då 

avgörs kommunikationen av hur duktig den personen är på sociala medier och inte av 

hur duktig organisationen är på kommunikation. 

 

 

10.1 Självkritik vid utförande 
 
Vi har i analysen av våra hypoteser tagit upp att vi inte kan uttala oss om korrelation 

eftersom genomförda korrelationstester visade på signifikans ,000. Vi har ändå valt att 

verifiera hypotes 2 och 3 vilket kallas för ett typ 1-fel (Sundell, 2012, 11 november). 

Typ 1-fel innebär att man dragit en slutsats om att det finns en skillnad mellan de tre 

dimensionerna, vilket vi gjort utifrån vårt resultat, dock kan vi inte uttala oss om denna 

skillnaden är en korrelation eller en slump. Vad det här beror på vet vi inte. Vi 

spekulerar i att det kan ha att göra med vårt kodschema eller sättet vi har kodat eller 

tolkat på. 
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När det kommer till hypotes 1 har vi gjort ett så kallat typ 2-fel som innebär att man 

drar en slutsats om att det inte finns en skillnad när det i själva verket finns en 

signifikant skillnad (Sundell, 2012, 11 november). Det här grundar vi genom att vårt 

korrelationstest för hypotes 1 visade på signifikans ,011 med en positiv korrelation på 

,050 (se bilaga B) mellan pathos och antalet följare  medan vårt resultat pekade på att så 

inte var fallet. Vi tror det här beror på att Falkenbergs FF och Östersunds SK gav oss ett 

skevt resultat och på att vi eventuellt skulle kunnat formulera hypotes 1 annorlunda. När 

vi formulerade hypotes 1 tänkte vi att det skulle vara rättvist att undersöka den 

procentuella andelen meddelanden med pathos för varje klubb istället för att se till 

antalet meddelanden med pathos. Det som blev ett problem var att just Falkenbergs FF 

och Östersunds FK publicerade så få meddelanden att deras meddelanden med pathos 

utgjorde en väldigt stor procentuell andel av de publicerade medelandena. För att få ett 

tillförlitligt resultat hade det krävts att vi analyserat fler meddelanden från en handfull 

klubbar, men framförallt från de två klubbarna.   
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A – Korrelation mellan antal följare och antal publicerade 
meddelanden. 

 
 
 
Bilaga B – Korrelation mellan antal följare antal meddelanden med 
pathos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga C – Antal följare per lag 
Siffror hämtade den 15 april 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BK Häcken 3 021 
Djurgårdens 
IF 

19 458 

Malmö FF 34 828 
AIK 29 755 
IF Elfsborg 5 826 
IFK 
Norrköping 

5 515 

Örebro SK 4 124 
Falkenbergs 
FF 

1 818 

Hammarby IF 17 262 
Helsingborgs 
IF 

6 215 

IFK Göteborg 27 253 
GIF Sundsvall 3 686 
Gefle IF FF 2 602 
Kalmar FF 3 633 
J-Södra 2 988 
Östersunds 
FK 

2 552 

Totalt 170 536 



  
 

III 

Bilaga D – Antal tweets 2-19 april 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

IV 

Bilaga E – Korrelation mellan gensvar och kommunikationsdimension 
 

 
 
 
Bilaga F – Totalt antal tweets per kommunikationsdimension och 
gensvarssnitt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

V 

Bilaga G – Korrelation mellan gensvar och personal relationship 
med/utan pathos 

 
 
 
Bilaga H – Snitt och totalt gensvar för personal relationship med/utan 
pathos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VI 

 
 
Bilaga I – Kodschema 
 
Variabel Variabelvärde 

1: Datum Datumet för den publicerade 

tweeten = ååmmdd 

2: Lag Malmö FF = 1 

AIK = 2 

IFK Göteborg = 3 

Djurgårdens IF = 4 

Hammarby IF = 5 

Helsingborgs IF = 6 

Elfsborg = 7 

Norrköping = 8 

Örebro = 9 

GIF Sundsvall = 10 

Kalmar FF = 11 

Häcken = 12 

J Södra = 13 

Gefle = 14 

Östersund = 15 

Falkenbergs FF = 16 

3: Retweet Antal retweets 

4: Favorite Antal favorites 

5: Envägskommunikation/Tvåvägskommunikation Enväg = 1 

Tvåväg = 2 

6: Tvåvägs: Typ av Interaktion @ = 1 

Retweet = 2 

Ansträngning = 3 

7: Envägs: Informativ/uppmaning till aktivitet Informativ = 1 



  
 

VII 

uppmaning till aktivitet = 2 

8: Väcker en känsla Ja = 1 

Nej = 2 

9: Punkter i följd Ja = 1 

Nej = 2 

10: Utropstecken Ja = 1 

Nej = 2 

11: Frågetecken Ja = 1 

Nej = 2 

12: Upprepning av bokstav Ja = 1 

Nej = 2 

13: Versaler 

 

Ja = 1 

Nej = 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

 

Bilaga J – Kodinstruktioner 
 
V1: Datumet för den publicerade tweeten.  

 

V2: Den organisation som står för tweeten. Är tweeten hämtad från Malmö FF:s konto 

så får tweeten variabelvärdet “1”, är tweeten hämtad från AIK:s konto så får tweeten 

variabelvärdet “2”. Organisationerna har fått variabelvärdena efter hur många följare 

(baserat på antal följare för datumet 15/4-2016) de har på sitt twitterkonto, den 

organisation med flest antal följare har variabelvärde “1” och de med minst antal följare 

har variabelvärde “16”. 

 

V3: Antalet retweets räknas. Har en tweet fått 34 retweets bli variabelvärdet “34”. 

 

V4: Antalet favorites räknas. Har en tweet fått 34 favorites blir variabelvärdet “34”.   

 

V5: En tweet som är en ansträngning från organisationens sida som öppnar upp för 

dialog genom “@” eller retweet kategoriseras som “variabelvärde 2 - 

tvåvägskommunikation” medan allt annat kategoriseras som “variabelvärde 1 - 

envägskommunkation”. 

Exempel “tvåvägskommunikation”: “Härligt @Pelle, kul att höra!”  

Exempel “tvåvägskommunikation”: “@Elfsborg har retweetat @Klas: åååh, ikväll är 

det äntligen dags för match!” 

Exempel “tvävägskommunikation”: “Tack till alla i publiken för att ni sjöng ramsor 

hela matchen!” 

Exempel “envägskommunikation”: “Köp dagens läsvärda matchprogram med 

@StefanIshizaki på omslaget. Swish eller kontant.! 

 

V6: Om organisationen har fått “variabelvärdet 2 - tvåvägskommunikation” i V5 

kommer denna att klassas som antingen en interaktion genom “variabelvärdet 1 - @”, 

“variabelvärdet 2 - retweet” eller “variabelvärdet 3 - ansträngning”. 

Exempel på “@”: “Tack @Johan för att du sjöng ramsor hela matchen!”  

Exempel på “retweet” : “@Elfsborg har RT @Klas: åååh, ikväll är det äntligen dags för 

match!” 



  
 

IX 

Exempel på “ansträngning”: “Tack till alla i publiken för att ni sjöng ramsor hela 

matchen!” 

 

V7: Då en tweet är rent informativ/professionell (inte personlig) så kodas den som 

“informativ - 1” 

Exempel: “I vår webbshop kan du köpa biljetter, matchtröjor och annat kul!”    

Då en tweet uppmanar till aktivitet kodas det som “uppmaning - 2” 

Exempel: “Gå in och köp biljetter, matchtröjor och annat kul i vår webbshop!” 

 

V8: En tolkning av om innehållet i texten väcker en känsla eller inte. En tweet som 

kodas som “Ja” kommer gå vidare och få variabelvärden på variablerna 9-13. En tweet 

som kodas som “Nej” kommer inte gå vidare och inte få några variabelvärden på 

variablerna 9-13 då de bara är intressanta för tweets som väcker en känsla. 

Exempel på “Ja”: “Äntligen gör Sundsvall mål, det är kvitterat 1-1!”, eller “Sundsvall 

gör mål, det är kvitterat 1-1!” 

Exempel på “Nej”: “Sundsvall gör mål, det är kvitterat 1-1.” 

 

V9: Då det förekommer flera punkter i följd i texten kodas det som “Ja”, allt annat 

kodas som “Nej”. 

Exempel: “Ja” “Där släppte vi in ett mål…” 

Exempel: “Nej” “Där släppte vi in ett mål.” 

 

V10: Då det förekommer utropstecken i texten kodas det som “Ja”, allt annat kodas som 

“Nej”. 

Exempel “Ja”: “Där gjorde vi mål!” 

Exempel “Nej”: “Där gjorde vi mål.”  

 

V11: Då det förekommer frågetecken i texten kodas det som “Ja”, allt annat kodas som 

“Nej”. 

Exempel “Ja”: ”Kommer vi göra mål?” 

Exempel “Nej”: “Kommer vi göra mål” 

 

V12: Då det förekommer flertalet bokstäver i rad än vad det bör göra enligt 

grammatikens regler kodas det som “Ja”, allt annat kodas som “Nej”. 



  
 

X 

Exempel “Ja”: “Mååååååål” 

Exempel “Nej”: “Mål” 

 

V13: Om ord/bokstäver är skrivna i versaler som inte är förkortningar eller som borde 

vara det enligt grammatikens regler så kodas det som “Ja”,  allt annat kodas som “Nej”. 

Exempel på “Ja”: “Domaren har delat ut FYRA röda kort” 

Exempel på “Nej”: “Domaren har delat ut fyra röda kort till MFF” (MFF = Förkortning 

för Malmö Fotbollförening) 

 


