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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att öka förståelsen för olika samhällsaktörers, i denna studie sex 

företag och två ideella organisationer, strategier för sociala medier. Hur strategierna ser ut, 

hur de formas, samt om det existerar några skillnader eller likheter mellan de två grupper vi 

valt att ställa mot varandra i en jämförelse. Uppsatsen bygger på tre frågeställningar: Hur ser 

olika samhällsaktörers kommunikationsstrategier för sociala medier ut?  Hur väljer de 

strategier för sin närvaro på sociala medier? Finner vi likheter eller är skillnaderna fler? 

Undersökningen baseras på en kvalitativ studie vilken genomfördes med hjälp av intervjuer 

med representanter från de åtta samhällsaktörerna. Vi har i denna studie valt att undersöka 

olika aktörer, större och mindre baserat på antal anställda, som för en spridning av idéer, 

synvinklar och strategier verkar inom olika områden, men som också skiljer sig åt när det 

gäller resurser för kommunikation. 

Undersökningens huvudsakliga resultat visade att skillnader existerar mellan de mindre och 

större samhällsaktörerna i frågan om hur kommunikationsstrategierna ser ut samt hur de 

formas, men att skillnaden inte behöver bero på storleken av ett företag eller en organisation. 

Det finns många andra faktorer som spelar in när strategier för sociala medier bestäms, som 

till exempel bransch, målgrupp samt vad och hur man vill kommunicera. Vidare kan vi 

konstatera att de större och mer resursstarka aktörerna medvetet är försiktiga i sitt agerande på 

sociala medier och lägger resurser på att forma övergripande strategier, medan de mindre 

samhällsaktörerna tycks forma mer specifika strategier. De mindre aktörerna är i många fall 

mer beroende av sociala medier som kommunikations- och marknadsföringskanal och 

använder därför dessa flitigare. 

Resultatet analyserades med hjälp av teorin Social Media Use in Organizations, Affordances 

of Visibility, Editability, Persistence, and Association, vilken behandlar sociala mediers 

funktion i organisationers och företags kommunikation. Som komplement till denne användes 

begreppen Web 2.0, nätverkssamhälle och nätverksekonomi vilka skänkte djup till 

huvudteorin. 

Nyckelord: Sociala medier, kommunikationsstrategier, organisation, företag, samhällsaktör. 
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Title: Social media, a study of communication strategies. 
Author: Bianca Fagerström & Lovisa Sekund. 
Tutor: Katarzyna Björnskär Planeta 
 
Purpose: This study aims to increase the knowledge understanding of organizations' 

communication strategies in social media. How they look, how they are formed, and if there 

exists any differences or similarities between the chosen organizations. Key questions to be 

answered are; what do organizations' communications strategies on social media look like? 

How do the organizations decide and form the communication strategies? Do we find any 

similarities or are the differences more? By organizations we mean the private sector, the 

NGOs, political parties, et cetera. 

Method/Material: The material used in this study consists of interviews with eight 

respondents, each representing their organization. The qualitative research method is 

considered most suitable and therefore used in this study. This form of research method is 

intended to give a deeper understanding of attitudes and ideas that shape actions. 

Main results: Differences do exist between smaller and larger organizations regarding how 

communication strategies look and are shaped, but the difference does not necessarily need to 

be decided by the size of the organization. There are many other factors that come into play 

when an organization decides communication strategies, such as target group and typ of 

business. Furthermore, we noted that the larger organizations are deliberately conservative in 

their entry on social media and their strategies have a more overall purpose, while smaller 

organizations seem to shape more specific strategies. The smaller organizations are often 

more dependent on social media as communication and marketing channels and therefore uses 

these diligent. 

Societal implications: By fulfilling the aim of this study we contribute to a better knowledge 

and reflexivity within the organizations as well as contribute with some interesting thoughts 

and guidelines concerning organizations’ work with social media. 
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1. Inledning  
I detta inledande kapitel introduceras studiens ämne. Därefter presenteras valt 

forskningsproblem, arbetets syfte och frågeställningar. Kapitlet innehåller även de 

avgränsningar vi i arbetet förhållit oss till, begreppsförklaringar samt en beskrivning av 

uppsatsens disposition. 

1.1 Introduktion 
	  
If Facebook were a country it’d be the world’s 3rd largest (Qualman, 2012).  

Få moderna samhällsaktörer kan idag bortse från effekterna sociala medier har på deras 

verksamhet (Leczycki, 2012). En undersökning genomförd år 2014 av online-tidskriften 

Social Media Examiner visade att 97 procent av företagen som var representerade i studien 

använde sig av någon form av social mediekanal för att nå ut till intressenter, där 92 procent 

av dessa fann sociala medier viktiga för dem och deras verksamhet (Social Media Examiner, 

2014). Organisationer och företag kan inte längre betrakta sociala medier som ett isolerat 

fenomen, utan måste i stället anpassa sin kommunikation efter det digitaliserade samhälle vi 

idag lever i.  

Sociala medier som Facebook och Twitter användes tidigare i princip enbart av 

privatpersoner, som önskade skapa eller upprätthålla relationer med Internets hjälp. När 

privatpersonernas närvaro på sociala medier ökade fann företag, ideella organisationer 

etcetera nya arenor och medieplattformar att verka på (Kaplan & Haenlein, 2010). Dessa nya 

medieplattformar erbjuder nya och unika möjligheter för samhällsaktörerna. Sociala medier 

utmanar och förändrar det sätt intressenter och företag kommunicerar vilket möjliggör 

delaktighet, samverkan och engagemang (Ellison et al, 2009). Vi upplever en ny digital era 

där intressenter blir aktiva medaktörer till skillnad från tidigare passiva individer. Alla blir 

“medieproducenter” och ges möjligheten att skapa, producera och publicera material som kan 

delas med en global publik. Sociala medier har förändrat sättet det moderna samhället 

kommunicerar, samlar information och kunskap samt sköter affärer (Falkheimer & Heide, 

2011).  

För att visa på sociala mediers starka inflytande använder forskarna Hana S. Noor Al-Deen 

och John Allen Hendricks sig av en jämförelse med exempel tagna från verkligheten. I boken 
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Social Media: Usage and Impact berättar de hur det tog mer än ett årtionde för traditionella 

medier som TV och radio, att få 50 miljoner användare, medan för det sociala nätverket 

Facebook endast tog nio månader att få 100 miljoner användare (Noor Al-Deen & Hendricks, 

2012). Sociala medier är idag ett självklart redskap för kommunikation och har idag kommit 

att utmana traditionella medier (Falkheimer & Heide, 2011). 

Tack vare den ständiga utvecklingen inom sociala medier ges större möjligheter för olika 

samhällsaktörer att i dessa skapa innehåll av värde för den egna verksamheten och dess 

kunder eller medlemmar (Kane et al, 2009). Genom att delta i sociala medier ökar ett företag 

sina möjligheter att skapa bättre försäljning, utveckla djupare relationer till kunder och att 

bygga en kontakt med nya potentiella kunder. Tillgång till dialog och samtal skapas där 

kunder och andra intressenter uttrycker tankar och idéer kring varumärket. Genom att vara 

lyhörda får företaget en ökad medvetenhet om hur varumärket, produkten eller idén uppfattas 

av marknaden. För att nå varaktig framgång behöver de sociala medierna användas som de är 

tänkta och skapade. Det vill säga inte som en envägskanal för att marknadsföra produkter utan 

snarare för att föra dialog och samverka med intressenter och konkurrenter (Leczycki, 2012). 

Att påbörja en satsning inom sociala medier kan ses som en ansträngande och förvirrande 

uppgift, ändå pekar existerande forskning på vikten att för ett företag eller en ideell 

organisation att inkludera sociala medier i sin samlade kommunikation. Mängden möjligheter 

som visar sig kan göra det svårt att avgöra hur fördelningen mellan tid och kraft i relation till 

traditionell marknadsföring ska se ut. Därför är det av stor betydelse att ha en strategi för den 

sociala medieverksamheten och användbara mätinstrument (Mortleman, 2011). När allt fler 

samhällsaktörer integrerar sociala medier i sin kommunikation, bör energi läggas på att skapa 

kommunikationsstrategier för sociala medier. Även om majoriteten av samhällsaktörerna har 

övergripande strategier, så ser varje marknad och målgrupp olika ut. Det gör att strategin 

behöver anpassas för att kunna hantera specifika fördelar och utmaningar som kan uppstå på 

de sociala medierna (Leczycki, 2012). Strategin bestämmer bland annat vilka plattformar 

samhällsaktören ska verka på, hur mycket tid som ska investeras i arbetet med sociala medier, 

hur resultatet av arbetet mäts samt hur arbetet ska fortgå i framtiden. Utan en strategi riskerar 

samhällsaktören dessutom att försvinna i det enorma mediebruset och fastna i ett gränslöst 

“socialt medieträsk” (Social Media Examiner, 2014).  

Dagligen tar vi del av budskap i ett flertal olika mediekanaler. En väl utarbetad 

kommunikationsstrategi kan öka chansen att nå den önskade målgruppen med det budskap 

man önskar delge. Trots att allt fler företag och organisationer tar sig an ett arbete med sociala 
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medier är möjligheterna och konsekvenserna av dessa inte fullt förstådda av forskare inom 

kommunikation. Forskare tycks i stället ha upptäckt att samhällsaktörer tar sig an sociala 

medier innan de fått en förståelse för deras faktiska funktion och vad de kan medföra för 

förändringar i berörda verksamhetsprocesser (Treem & Leonardi, 2012). 

En undersökning gjord av Social Media Examiner visade att 91 procent av de undersökta 

företagen i rapporten Social Media Marketing Industry Report 2014, vill få en bättre 

förståelse för vilka kommunikationsstrategier i sociala medier som är mest effektiva för just 

dem (Social Media Examiner, 2014). Detta leder oss vidare in på arbetets syfte. 

Studien syftar till att undersöka olika samhällsaktörers kommunikationsstrategier på sociala 

medier. Detta med hjälp av kvalitativa samtalsintervjuer med åtta respondenter från åtta 

företag och organisationer. Arbetet skrivs inom området för strategisk kommunikation. 

 

1.2 Problemformulering, Syfte & Frågeställningar 
1.2.1 Problemformulering 
	  
Kommunikationsstrukturer är i ständig utveckling och förändring. Uppkomsten av sociala 

medier är en del i denna förändring, vilken till stor del har kommit att påverka dagens sätt att 

kommunicera. (Falkheimer & Heide, 2011). Sociala medier har idag integrerats allt mer i 

olika samhällsaktörers samlade kommunikation. Ingen kan längre betrakta sociala medier som 

ett isolerat fenomen i det kommunikativa arbetet, utan behöver i stället förstå den nya 

medieformens kraft och räckvidd samt samordna arbetet med dem i den egna 

kommunikationsplanen. Forskning belyser vikten av att ha en kommunikationsstrategi i 

sociala medier samt användbara mätinstrument. Det är inte längre en fråga om organisationen 

eller företaget ska använda sig av sociala medier för kommunikation, utan i stället hur 

(Zerfass & Macnamara, 2012). Med detta som bakgrund leds vi vidare in på arbetets syfte och 

valda frågeställningar. 

 

1.2.2 Syfte 
	  
Genom denna studie söker vi skapa oss en djupare förståelse för hur olika samhällsaktörer 

formar sina kommunikationsstrategier för sociala medier samt hur de olika strategierna ser ut. 

Uppgiften angrips med en kvalitativ metod, där vi genom intervjuer samlar in det material 
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som ska analyseras. Genom en kartläggning av detta slag identifierar vi likheter och skillnader 

mellan olika aktörers sätt att tänka och handla i sociala medier. 

1.2.3 Frågeställningar 
	  
Följande frågeställningar har identifierats: 

• Hur ser samhällsaktörers kommunikationsstrategier för sociala medier ut?  

• Hur väljer de strategier för sin närvaro på sociala medier? 

• Finner vi likheter eller är skillnaderna fler?                                       

 

1.3 Avgränsningar 
Den för studien valda populationen består av sex företag och två ideella organisationer som 

alla idag använder sig av sociala medier. Där närvaro och aktivitet är grundläggande 

parametrar för att nå svar i valda frågeställningar. Därigenom syftar undersökningen inte till 

att studera samhällsaktörer som inte har någon etablerad verksamhet på sociala medier 

eftersom de frågeställningar som presenterats har en positivistisk framtoning. Vi har inte valt 

att specificera, eller begränsa oss till ett visst antal sociala medier då detta varken är av 

betydelse eller intresse för undersökningen. Studien begränsas till den svenska marknaden, 

eftersom denna ligger oss författare nära till hands. Dessutom toppar Sverige, tillsammans 

med Island och Norge statistiken vad gäller internettäthet i en jämförelse med alla andra 

länder i världen (.SE, 2013) För att lyckas besvara valda frågeställningar utför vi intervjuer 

med åtta respondenter. Dessa fungerar som representanter för det företag eller den 

organisation de arbetar för, vilka vi har delat upp i två grupper. Vårt urval har påverkats av 

önskemålet att de undersökta samhällsaktörerna antingen ska passa in i vad vi kallar en större 

aktör alternativt en mindre. En uppdelning av företag sker vanligtvis efter en modell där 

företagen placeras in i grupperna mikroföretag med färre än tio anställda, små företag med 

färre än 50 anställda och medelstora företag med färre än 250 anställda. I vår studie väljer vi 

att fokusera på två grupper, större och mindre där större pekar på samhällsaktörer med fler än 

50 anställda och mindre samhällsaktörer har färre än 50 anställda. Det är även vanligt att 

sortera företag i grupper efter omsättning, detta är inte något vi ägnar oss åt (Bolagsverket, 

2012). På grund av den tidsram vi behöver förhålla oss till har arbetet begränsats till åtta 

intervjuer. Att vi väljer att endast intervjua en representant för varje aktör beror på vår 
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övertygelse om att representanten fungerar som en representativ röst och att fler intervjuer 

endast hade resulterat i likadana svar. 

 

1.4 Begreppsförklaring 
	  

• Samhällsaktörer. I arbetet talar vi om samhällsaktörer eller enbart aktörer. Detta för att 

inte begränsa oss till exempelvis endast företag, utan i stället knyta samman alla 

sektorer- näringslivet, den ideella sektorn samt den offentliga sektorn. Begreppet 

verksamhet används i samma syfte. 

• Startup. För att beskriva två av samhällsaktörerna använder vi begreppet Startup, 

vilket beskriver ett nyuppstartat företag med strategi för snabb tillväxt (The Frank 

Family, 2013). 

 

1.5 Disposition 
	  
Uppsatsen är uppbyggd av sju kapitel. Kapitel 1 utgörs av inledning med en introduktion av 

ämnet, syfte och frågeställningar. Kapitel 2 utgörs av en bakgrund till ämnet och rymmer både 

ämnesbakgrund och forskningsbakgrund. Arbetets två inledande kapitel syftar till att skänka 

läsaren förståelse för studien. I kapitel 3 presenterar vi den teori vi har valt att applicera på vår 

forskning samt de kompletterande begrepp som alla anses värda att föra fram. Kapitel 4 

behandlar metod, de val vi gjort inom området och varför. Undersökningens genomförande 

och urval diskuteras även de under kapitel 4. Resultatavsnittet följer vilken placeras under 

kapitel 5 för att sedan följas av en analys i kapitel 6. I analysavsnittet tolkas resultatet i ljuset 

av den teori vi tidigare presenterat i teorikapitlet, samt valda begrepp. Arbetet avslutas i 

kapitel 7 med en slutdiskussion, koppling till tidigare studier, kritik av studien samt förslag till 

vidare forskning inom ämnet. Studien knyts ihop genom arbetets sista rubrik Slutord som går 

att finna sist i kapitel 7.  
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2. Bakgrund 
Detta kapitel inleds med en djupgående bakgrundsbeskrivning till det området uppsatsen 

behandlar. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning som gjorts inom området för sociala 

medier och kommunikationsstrategier. 

2.1 Ämnesbakgrund 

2.1.1 Sociala medier och historien bakom deras framväxt 
	  
Twitter, Facebook, Instagram och LinkedIn. Listan över sociala medier kan göras lång. 

Dagens teknologi förändras snabbt och allt fler industrier har fått svårt att hänga med. 

Tidigare räckte det med att nyhetsmedier, företag eller regeringen gav ut information där 

människor tog till sig denna genom att se eller läsa den. Sättet att kommunicera med 

intressenter såsom kunder, medlemmar och ägare, har på endast ett par årtionden förändrats 

dramatiskt. Sociala medier är webbplatser eller appar där människor tillåts interagera fritt, 

dela information och diskutera med hjälp av ord, bild, videoklipp och ljud. På sidor som dessa 

utbyter individer och grupper åsikter och tankar. Att endast göra information tillgänglig är 

inte tillräckligt för dagens kräsna publik. Dagens mediekonsumenter vill välja vad de ska läsa, 

hur och när och många önskar även att bidra till diskussionen med innehåll och kommentarer 

(Harper, 2010). Denna förändring som ofta benämns som den sociala medierevolutionen 

betonar faktorer som öppenhet, ärlighet och möjligheten att ge en röst åt dem som tidigare 

inte haft en. Enligt tidningen The Economist befinner vi oss i en medierevolution jämförbar 

med den som inleddes under 1400-talet då Johannes Gutenberg uppfann boktryckarkonsten. 

Den nuvarande medierevolutionen beskrivs vara i tredje-ordningen, vilket betyder att den 

kretsar kring participatory media som syftar till bloggar, wiki-sidor, poddradio med mera. 

Participatory media fokuserar på publikens aktiva roll för att producera och sprida material 

(The Economist, 2006). 

Utvecklingen inom sociala medier kan härledas tillbaka till Internets första stadie. Flera är de 

som menat att sociala medier påminner om det som Internet ursprungligen skapades för, en 

plattform för att underlätta informationsutbyte mellan användare. Men de tekniska framsteg 

som gjorts under de senaste 20 åren har möjliggjort ett mer kraftfullt medium än vad Internet 

var när det först skapades. Utvecklingen av Internet är grunden till revolutionen inom 

kommunikationsfältet. Internet möjliggör världsomspännande program och sändningar, 

informationsspridning, samarbete och samverkan mellan individer och samhällsaktörer utan 

hänsyn till deras geografiska läge (DigitalTrends, 2014). 
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De första anteckningarna, som finns sparade, om vad man skulle kunna kalla ett 

nätverkskoncept är från tidigt 1960-tal. J. C. R Licklider, forskare och författare, föreställde 

sig att den sociala interaktionen kunde aktiveras genom galaktiska nätverk. Detta skulle ske 

genom en uppsättning av datorer som alla snabbt kunde komma åt data och program från en 

webbplats. Licklider övertygade forskare på DARPA, det Amerikanska försvarets 

utvecklingsavdelning, om betydelsen av nätverkskonceptet. År 1966 utvecklade forskare på 

DARPA en plan över detta nätverksskoncept som kom att kallas ARPANET, Advanced 

Research Projects Agency Network. ARPANET, var världens första fungerande 

paketväxlande nätverk och en föregångare till dagens globala Internet. Systemet utvecklade 

en ny idé om att skicka information i små enheter som kallades paket, där ett paket är en enhet 

av data som har en bestämd kurs, ett ursprung och ett mål på Internet. ARPANET utvecklades 

under det kalla kriget och stod klart i mitten av 1968. Det ursprungliga syftet med ARPANET 

var att kommunicera med och dela datorresurser mellan främst forskare på de anslutande 

institutionerna. Vilket som kommenterats tidigare påminner om det vi använder sociala 

medier till idag (Lukasik, 2011). 

Flera forskare har daterat sociala mediers start till 1969, då den affärsorienterade 

kommunikationslösningen CompuServe föddes. CompuServe var den första stora 

kommersiella internettjänsten skapad för allmänheten. Med hjälp av en teknik kallad “dial-

up”, dominerade tjänsten det sociala mediefältet genom hela 80-talet och förblev en stor aktör 

ända fram till 90-talet. CompuServe gav medlemmar tillgång till nyheter och evenemang samt 

möjligheten att dela filer. Men det erbjöds även något nytt, något man kallade “true 

interaction”. Som medlem kunde du gå med i någon av CompuServes tusentals 

diskussionsforum, där viktiga ämnen diskuterades av sidans många användare. Forumen blev 

otroligt populära och banade väg för den moderna online-interaktionen vi idag känner till 

(DigitalTrends, 2014). 

 

Bulletin Board System, ofta förkortat BBS, och på svenska översatt till elektronisk 

anslagstavla, grundades för att göra det möjligt att på ett smidigt sätt kunna komma i kontakt 

med vänner, och genom detta informera dem om möten, göra tillkännagivanden samt dela 

information. Detta var en första, trevande start till en virtuell gemenskap som i mångt och 

mycket påminner om dagens sociala medier. BBS förklaras bäst som en dator vars mjukvara 

låter andra användare koppla upp sig mot denne och på så vis använda datorns system. BBS 

möjliggör mötesplatser online där användare, genom att kommunicera med koder tillåts ladda 
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ned filer, ladda upp filer och spela spel, allt kopplat till en och samma central. BBS betydelse 

och omfång ökade i takt med Internets ökande hastighet. Dåtidens inte allt för utvecklade 

teknik begränsade flexibiliteten i dessa system. Trots att meddelanden bara kunde skickas i 

textform och med en mycket begränsad hastighet fortsatte BBS under 1980-talet och långt i 

på 1990-talet att öka i popularitet framför allt när Internet slog igenom (Curtis, 2013). 

 

Sociala nätverk på Internet tog ett stort steg framåt 2002 med den sociala nätverkstjänsten 

Friendster, där användarna hade möjlighet att dela och sprida innehåll. Intresset för denna typ 

av medier var starkt och sidan växte till 3 miljoner användare på bara tre månader. Ett år 

senare, 2003, lanserades Myspace, en sida som till stor del påminde om Friendster och om 

senare kom att utmanas av, och förlora användare till Facebook. Sociala medier fick så 

småningom nya syften och användningsområden. I och med att LinkedIn introducerades på 

marknaden skapades en populär nätverksresurs för människor inom företagsvärlden som 

önskade knyta kontakter med andra i samma bransch. Efter att tidigare ha varit medier 

fokuserade på interaktion mellan användare introducerades sidor med ett större fokus på det 

visuella där bilder och videos uppfattades som mest intressant och spännande. Pinterest är ett 

exempel på sidor som lanserades och erbjuder möjligheten att upptäcka, samla och dela bilder 

(DigitalTrends, 2014). 

Sociala medier försatte att utvecklas tillsammans med det som kallas “fourth screen”-teknik. 

Begreppet syftar på en mindre, portabel videoskärm där smartphones och läsplattor är två 

exempel. Dessa har förändrat de sociala nätverken och det sätt vi kommunicerar med 

varandra. Vad som tidigare var placerat på vårt skrivbord ryms nu i vår hand, vilket tillåter 

oss att på ett enkelt och lättillgängligt sätt nyttja flera apparater vart vi än befinner oss. Detta 

är något olika samhällsaktörer idag valt att anamma och använda i sin kommunikation, och då 

med hjälp av exempelvis appar som de sociala mediekanalerna Instagram och Snapchat som 

båda skapades för mobilen (DigitalTrends, 2014). En app är en förkortning för applikation 

och beskrivs bäst som ett mobilt datorprogram som installeras på mobilen (NE, 2014). 

År 2014 har 85 procent av världens invånare tillgång till Internet, vilket är 7.1 miljarder 

människor. Sociala medier finns tillgängliga nästan överallt och för nästan alla. 25 procent av 

jordens befolkning använder sociala medier och sidorna har kommit att bli en naturlig del i 

vår vardag både privat och i företag och organisationer (Kaplan & Haenlein, 2010). 
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Nedan följer en kort beskrivning av de sociala medier vi i denna studie kommer att beröra. De 

delas upp under kategorierna socialt medium, sociala nätverk och digitala forum för att tydligt 

peka på deras olika inriktningar. 

Socialt medium: 

• Blogg. Förkortning för webblog. Bloggen rymmer både text, bild och video och kan 

bäst beskrivas som en internetbaserad loggbok. Här ges samhällsaktören möjlighet att 

skriva mer än i många andra sociala medier då inläggets längd är obegränsat. 

 Blogginläggen kan delas genom andra sociala mediesidor. Möjlighet för andra att 

kommentera och diskutera kring blogginläggen finns (Blogg.se, 2005). 

• Twitter. En form av blogg kallad mikroblogg, där du får tillgång till omedelbara 

nyheter men kan även själv dela med dig av det du önskar. Kommunikationsutrymmet 

är begränsat då en tweet kan innehålla maximalt 140 tecken. Tweets fungerar som 

statusuppdateringar. Twitter uppskattas bland annat för dess möjlighet till 

opinionsbildning. Snabbt och enkelt når du personen du önskar, exempelvis politiker 

(Ohsohightech, 2009). 

Socialt nätverk: Genom användarkonto och en profil kan användarna dela information om sig 

själva, diskutera och knyta kontakter. 

• Facebook. Samhällsaktörer uppskattar Facebook för dess möjlighet till dialog, 

synlighet och i och med detta marknadsföring. Facebook inbjuder till interaktion där 

företag och organisationer på ett smidigt sätt tillåts kommunicera med dess 

intressenter. Facebook har genom sin like-knapp gjort en ny sorts kommunikation 

möjlig där människor genom att ”like:a” något, ger positiv feedback till, eller knyter 

an till något de bryr sig om. Till exempel olika typer av innehåll, sidor och reklam. 

Like-knappen är ett enkelt verktyg för kommunikation, och anses av vissa som en stor 

bidragande faktor till Facebooks framgång (Facebookskolan, 2013). 

• LinkedIn. LinkedIn är en business-sida där samhällsaktörer kan sprida information om 

 dem själva, varumärket eller produkten samt utlysa lediga jobb. LinkedIn har en 

standardiserad mall för alla medlemmar och samhällsaktörer där möjlighet att 

kommentera eller “like:a” något är begränsad. Möjligheten att nätverka är i stället stor 

(Trygghetsstiftelsen, 2013). 
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Digitala forum: Dessa används för att dela digitala filer men där utrymme ges för 

kommentarer och diskussion. 

• YouTube. Sidan där du som användare laddar upp material i videoform har vuxit 

 snabbt sedan lanseringen 2005. Här kan samhällsaktörer visa upp sin produkt och sitt 

varumärke med rörlig bild och ljud. Denna plattform ger även möjligheten att dela 

videon i andra sociala medier (Driva Eget, 2014).   

• Pinterest. På Pinterest kan man ladda upp, utforska och dela med sig av bilder och 

filmer. Samhällsaktören kan med hjälp av bilder skapa en känsla kring varumärket och 

produkten. För att driva ett lyckat arbete med Pinterest behöver du kunna producera 

intressanta och inspirerande bilder/filmer. Bilderna sparas på “boards”, översatt till 

anslagstavlor där användaren väljer att samla bilder under kategorier som till exempel 

semester, födelsedag, bröllop etcetera, där dessa anslagstavlor i många fall fungerar 

som inspiration (Mediaanalys, 2013).   

• Instagram. Instagram är ett medium ursprungligen skapat för mobilen. Instagram 

påminner om Pinterest i dess syfte; sidan bygger på bilder där samhällsaktören skapar 

känslor för dem själva och sin produkt. Även här behöver du kunna producera 

intressant och inspirerande material för att skapa framgång (Kreafonbloggen, 2014). 

Forskare har svårt att enas i frågan om vad sociala medier faktiskt är. Vissa menar att det 

endast är en genre av digital teknik, medan andra beskriver de sociala medierna som en egen 

kategori av teknik. Kaplan och Haenlein, två forskare vars studie vi kommer att beröra längre 

fram i detta arbete, menar att sociala medier är internetbaserade applikationer som bygger den 

ideologiska och teknologiska grunden av begreppet Web 2.0, vilket gör det möjligt att skapa 

och utbyta användargenererat innehåll. Alla dessa definitioner menar att sociala medier 

behöver som minst; 1) existera online, 2) ge en möjlighet till att skapa innehåll och 3) visa 

innehållet för andra, för att vara just ett socialt medium (Treem & Leonardi 2012). 

 

2.1.2 Samhällsaktörer på sociala medier 
	  
Sociala medier används först och främst av privatpersoner. I och med att antalet användare 

vuxit dramatiskt, har sidorna vuxit i betydelse och många samhällsaktörer har insett värdet av 

att själva finnas på plats. Facebookanvändarna är fler än de flesta länders invånare, denna 

enorma mängd på 1,35 miljarder användare gör dem till en mäktig massa. Antal användare av 
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sociala medier har stadigt ökat för varje år i alla åldersgrupper och forskare menar att sociala 

medier utgör en revolutionerande trend som bör vara av intresse för alla företag, 

organisationer, politiska partier, myndigheter med flera (Kaplan & Haenlein, 2010).  Flera 

menar att sociala medier har revolutionerat den brett riktade kommunikationen. Sättet Pr-

kampanjer eller program distribueras, har förändrats i snabb takt. Från traditionella medier 

med endast output, har sociala medier tvingat alla aktörer i samhället, kommersiella, ideella 

eller officiella, in i dialog med sina intressenter (Yan, 2011). I dagens samhälle bestäms 

framgång eller misslyckande av allmänhetens uppfattning. Att finnas på sociala medier 

innebär en risk, men är samtidigt  nästan en nödvändighet. Det är inte längre endast 

avsändaren som har kontroll över meddelandena, vilket är en av anledningarna till att en plan 

för hur man ska verka på de sidor man är aktiv på bör existera. Sociala medier ger intressenter 

möjligheten att ställa frågor och i sin tur få dessa besvarade samt att för avsändaren få tillgång 

till viktig feedback och idéer från sina intressenter. Sociala medier erbjuder en direkt och 

omedelbar kommunikation och möjligheten att bygga och underhålla relationer. 

Undersökningar och utvärderingar på sociala medier kan användas som ett verktyg att skapa 

och distribuera meningsfulla och lyckade meddelanden till en bredare och större målgrupp än 

vad traditionella medier tillåter (Matthews, 2010). 

Sociala medier kommer att fortsätta utvecklas och kommunikationen med den. Det talas om 

att kommunikationen har gått från linjär till ickelinjär och att de klassiska 

kommunikationsteorierna om sändare och mottagare inte längre är applicerbart i samma 

utsträckning (Jakobsson, 1998). Från oföränderliga, traditionella metoder till en ständig och 

snabb utveckling och nya verktyg, vilka skapar möjligheten till meningsfulla diskussioner och 

framgångsrika kampanjer. Sociala medier har visat sig vara ett ovärderligt verktyg för 

samtidens samhällsaktörer (Kaplan & Haenlein, 2010). 

 

2.1.3 Strategisk kommunikation 
	  
Strategisk kommunikation är ett samlingsbegrepp för kommunikation ur ett 

ledningsperspektiv, vilken inbegriper både intern och extern, formell och informell 

kommunikation. Strategisk kommunikation undersöker kommunikation från ett integrerat, 

tvärvetenskapligt perspektiv genom att utveckla idéer och frågor grundade i olika traditionella 

kommunikationsdiscipliner. Dessa kommunikationsdiscipliner har utvecklats som 

specialfunktioner under 1900-talet, och utgörs enligt författarna till artikeln Defining Strategic 
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Communication av management communication, marketing communication, public relations 

technical communication, political communications och information/marketing campaigns. I 

början av 2000-talet, när de existerar i en postmodern miljö betonar strategisk kommunikation 

ett mer övergripande angreppsätt för att undersöka organisatoriska fenomen. Trots att 

begreppet strategisk kommunikation inte är något nytt begrepp i den akademiska litteraturen, 

är forskare först nu i färd med att gemensamt utforska termen som ett gemensamt begrepp 

(Hallahan et al, 2010). Forskare har länge varit oense om hur begreppet ska användas. Enligt 

Falkheimer och Heide används de begrepp som nämndes ovan, exempelvis public relations 

och communication management, i många fall nästan synonymt med strategisk 

kommunikation (Falkheimer & Heide, 2007). Strategisk kommunikation tar sin utgångspunkt 

i ovannämnda begrepp och används för att beteckna den högre uppmärksamhet 

kommunikativa insatser ges av olika aktörer för att främja deras uppdrag. Kommunikationen 

koncentrerar sig på hur man presenterar och promotar sig själv genom den målmedvetna 

kommunikationen som söker uppfylla specifika, förutbestämda mål. I dagens allt mer 

komplexa värld, tävlar ett växande antal aktörer om uppmärksamhet, uppskattning och 

lojalitet från kunder, anställda, investerare och allmänheten i stort. Differentiering är, i dagens 

globala samhälle, ett måste och något som har kommit att bli ett krav för överlevnad. Det är 

något man kan uppnå med hjälp av planerad kommunikation. Strategiska beslut krävs om 

nivån och sammansättning av resurserna som är förutsättningen för att nå uppskattning och 

lojalitet samt bli uppmärksammade. Att tänka steget längre kan i dagens samhälle vara 

avgörande. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte bara är kommersiella företag med 

vinstintresse som använder sig av strategisk kommunikation, utan även aktivistorganisationer, 

ideella organisationer, gräsrotsorganisationer och politiska partier (Hallahan et al, 2007). 

 

2.1.4 Kommunikationsstrategier på sociala medier 
	  
Den moderna samhällsaktören som arbetar med strategisk kommunikation utformar en 

kommunikationsplan med kommunikationsstrategier. Planerar man att arbeta med sociala 

medier, är det en god idé att utforma en specifik plan för detta område men som koordineras 

för att passa in i de övergripande kommunikationsmålen. Strategierna guidar handling, de är 

både en plan i sig men även genomförandet av en plan (Social Media Examiner, 2014). 

Sociala mediespecialister intervjuade i en studie av Zerfass och Macnamara menade alla att 

både offentliga och privata aktörer bör ha en social mediestrategi. Principer och riktlinjer som 

informerar vem som ska kommunicera, vad denne eller dessa ska kommunicera och när det 
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ska ske fungerar alla som strategier och bör tas upp i kommunikationsplanen. Riktlinjerna ger 

råd om hur man på bästa vis ska använda sociala medier som ett verktyg för att uppnå ett 

önskat resultat (Zerfass & Macnamara, 2012). Det existerar flera idéer om hur 

kommunikationsstrategier på sociala medier bäst ska se ut. Ett exempel på detta är online-

tidskriften Social Media Examiner’s Seven steps for a successfull social media strategy, en 

guide som ger konkreta förslag och råd för hur kommunikationsstrategierna på sociala medier 

formas. Som ett första steg bör man göra det klart för sig varför man ska finnas på sociala 

medier. Att “alla andra gör det” är inte en anledning god nog. Till att börja med bör mål och 

syfte med den sociala medieanvändningen bestämmas, där en gemensam strategi för alla 

avdelningar i det egna företaget eller organisationen bör existera. Författarna till rapporten 

menar att målen ska vara Specific, Measurable, Attainable, Realistic/Relevant, and Timely, 

vilka sammanfattas som SMART. Steg två i processen handlar om att skapa en effektiv 

strategi för undersökning och efterforskning. Ett företag eller organisation bör inte hoppa in i 

den sociala medievärlden, utan någon idé om “hur och var”. Vilka sidor passar varumärket, 

produkten eller målgruppen man försöker nå? När företaget eller organisationen har använts 

sig av de undersökningar som gjorts, när sociala medieplattformar valts ut, är det dags att 

engagera sig på forumen. Samhällsaktören bör börjar interagera med sina intressenter, detta 

genom att publicera kommentarer och svara på frågor. Med interaktion skapas en relation till 

intressenterna och genom detta kan varumärket sedan spridas. Den sociala mediestrategin ska 

inte bara gå att mäta, den bör även analyseras. De sociala mediekampanjerna bör analyseras, 

likaså nya observationer och erfarenheter - och genom detta förbättra handlingen. Vilka 

verktyg som passar bättre eller sämre att använda kommer att bli tydligt (Social Media 

Examiner, 2014). 

Vi beskrev i inledningen hur Leczycki uttryckte att man måste välja en aktiv roll för att nå 

framgång i sociala medier. Leczycki tar dock upp att en aktiv roll inte är allt, det existerar 

många strategier och vägar att gå. En kan vara att lyssna på vad som händer och sägs. Vad 

säger kunder, sidans användare och besökare om produkten och varumärket? Eller om de 

anställda? Hur påverkan dialogen företagets affärer? Kommunikationsstrategin för sociala 

medier behöver inte vara svår att förstå och inte heller att utforma, men är en avgörande del i 

arbetet med sociala medier. Utan en tydlig strategi kan det vara både förvirrande och 

frustrerande att arbeta med sociala medier. En strategi besvarar frågor om hur man ska 

bemöta kunder, genom vilka kanaler samhällsaktören integrerar och med vilket språk. 

Leczycki menar även han att en bra kommunikationsstrategi för sociala medier bör vara 
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realistisk, mätbar och anpassningsbar. Det är viktigt att lägga tid på att planera arbetet, 

eftersom efterforskning och undersökning är grunden för en omfattande och lyckad strategi. 

Alla strategier styrs av mål och syften och en strategi för sociala medier är inget undantag. 

När ett mål är definierat, är det dags att överväga hur man ska nå dit. Vilka sociala 

mediekanaler som ska användas, men även vilket innehåll man ska bjuda på i de valda 

kanalerna. Vad ska man uttrycka sig om och med vilken stil? Vad ska man använda för tonfall 

och med vilken svarstid? Det ska även klargöras vem som är ansvarig för kommunikationen 

och interaktionen med konsumenterna. Hur mycket tid ska avsättas för att producera material? 

Hur mäts förändringar i konsumentpåverkan och hur kan man på bästa sätt samla in fakta och 

rapportera om dessa? Det är många frågor det måste tas beslut om, beslut som formar 

kommunikationsstrategin för samhällsaktörers verksamhet på sociala medier (Leczycki, 

2012). 

 

2.2 Forskningsbakgrund 
	  
Trots att sociala medier inte längre är ett nytt fenomen, upplever vi det existerande 

forskningsfältet som smalt. Många uppsatser har gjorts inom området, något som inte 

återspeglas i forskningen. Flera studier hanterar det problem vi i vår forskning studerar, men 

utifrån olika perspektiv. Flest undersökningar om sociala medier har gjorts inom det 

företagsekonomiska området och ur ett marknadsföringsperspektiv. Få studier har behandlat 

området från ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Studier som 

Communicating Corporate Brands Through Social Media: An Exploratory Study (Vernuccio, 

2014) och Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social 

media (Kietzmann et al. 2011) hanterar båda varumärkens närvaro i sociala medier och alla 

fördelar detta kan ge i form av bättre finanser, nätverkande, ett gott anseende samt en fortsatt 

överlevnad. Den förstnämnda studien tar ett kvantitativt grepp på området och den andra ett 

kvalitativt. Studier av kvalitativ karaktär tycks vara mest förekommande. Fler studier inom 

samma område som Social media in branding: Fulfilling a need (Yan, 2011) och Social 

Media and the Evolution of Corporate Communications (Matthews, 2010), undersöker hur 

olika aktörer tvingats ändra sitt sätt att kommunicera och menar att sociala medier har kommit 

att revolutionera företagskommunikationen. Sociala medier har drivit företagen in i dialog 

med sina intressenter och författarna beskriver hur det inte endast är företagen som har makt 

över kommunikationen. Man menar att sociala nätverk är nästa medium för marknadsföring 
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och redogör i båda artiklarna vad samhällsaktörer behöver tänka på när ett varumärke byggs 

med hjälp av sociala medier. Studien Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media (Kaplan & Haenlein, 2010) tar upp att Facebookanvändarna är 

fler än de flesta länders invånare, vilket gör denna enorma mängd på 1,35 miljarder användare 

till en mäktig massa. Antal användare av sociala medier har stadigt ökat för varje år i alla 

åldersgrupper och forskarna menar att sociala medier utgör en revolutionerande trend som bör 

vara av intresse för alla samhällsaktörer. Kaplan och Haenlein menar att sociala medier idag 

står högt upp på agendan hos många företagsledare, men trots detta är förståelsen för sociala 

medier låg. Genom en studie av tidigare forskning beskriver Kaplan och Haenlein vad sociala 

medier är, hur de fungerar för att sedan skifta fokus och ge konkreta råd för att, enligt dem, nå 

bästa resultat i det sociala mediearbetet. Kaplan och Haenlein går inte närmare in på studiens 

tillvägagångssätt, hur många forskningsarbeten de undersökt nämns inte. När en aktör bestämt 

sig för att satsa på sociala medier bör man först ställa sig frågan vilka sociala medier som är 

bäst lämpade för den egna verksamheten och de tänkta målen. Det är varken en god idé eller 

praktiskt taget möjligt att vara verksam på alla sociala medier, speciellt inte då att vara aktiv 

är ett av nyckelkraven för framgång. Medium väljs efter det ändamål man använder sociala 

medier för, den målgrupp man önskar nu och den typ av meddelande som ska kommuniceras. 

När dessa frågor besvarats menar forskarna att nästa steg är att bestämma om man ska 

använda ett existerande medium eller bygga ett eget. Att använda ett existerande nätverk har 

många fördelar, bland annat att man får tillgång till en stor mängd människor som redan är 

aktiva på sidan. Väljer du att skapa ditt eget närverk kan du forma nätverket efter dina 

önskemål, men du startar utan en enda användare och utan att på förhand veta om mediet 

kommer att anammas av intressenter. Kaplan och Haenlein menar att det kan vara en givande 

och lönsam strategi att ta hjälp av flera sociala mediesidor, men det är av yttersta vikt att 

säkerställa att alla sociala medieaktiviteter kommunicerar samma sak, att de går i linje med 

varandra. Detta för att minska tvetydighet och osäkerhet. Författarna säger att inget är mer 

förvirrande än meddelanden som säger emot varandra i olika kanaler. Energi behöver läggas 

ned för att bestämma hur kommunikationen ska se ut, att vara aktiv är för Kaplan och 

Haenlein av stor vikt men frågan är hur aktiv. Författarna säger att sociala medier handlar om 

att dela material och att interagera, att samhällsaktörer ska se till att innehållet på sidorna är 

färskt och att samhällsaktören engagerar sig i diskussioner med kunder. Ingen är intresserad 

av att följa en omotiverade och tråkig verksamhet. Om man vill ha följare, måste man ge 

kunderna en anledning till detta, en som sträcker sig utöver enkel information. Det första 

steget är att lyssna på sina egna kunder och ta reda på vad de vill läsa om, diskutera kring, vad 



	   16	  

de tycker är roligt och intressant och vad de inspireras av. Vad bör kommuniceras för att 

locka följare? Därefter utvecklas en plan för det innehåll som ska publiceras för att uppfylla 

de förväntningarna. En av de sista rekommendationerna de ger den som ska formulera sin 

kommunikationsplan är att inte producera material med en allt för professionell framtoning. 

Många vinner på att vara mer personliga och kommunicera till följaren på samma nivå 

(Kaplan och Haenlein, 2010). 

Vi upplever att Kaplan och Haenleins arbete är en av de studier som kommer närmast vår 

egen. Men vi går steget längre och söker en förklaring till varför olika aktörer väljer specifika 

strategier och hur själva processen av att utveckla strategierna ser ut. Vi bidrar med en 

förklaring till processen och motivationen bakom strategierna. Vi bygger alltså arbetet på 

beskrivningen av strategier och deras konsekvenser, men går ännu djupare, till processer och 

motivationen inom själva verksamheten. Vi menar att en vit fläck inom forskningen av detta 

område existerar, som vi genom vår studie söker svar på. Samtidigt föddes 

problemställningen genom funderingar och ett intresse och nyfikenhet för området. Vi menar 

därför att vårt forskningsproblem har uppstått både inomvetenskapligt och samhälleligt. 

Esaiasson et al, menar att ett problem helst ska kunna kopplas till både den inomvetenskapliga 

diskussionen och samhällsdebatten (Esaiasson et al, 2012). 

Vårt bidrag bedömer vi som relevant och viktigt, efter att vi tagit del av undersökningar som 

visar att en social mediestrategi för samhällsaktörer är viktig. Samtidigt vill majoriteten av 

alla företag och organisationer få en bättre förståelse för vilka medier och strategier som är 

mest effektiva för just dem (Social Media Examiner, 2014). Det finns ett behov bland 

samhällsaktörer att utforska möjligheter och hitta de bästa strategierna för kommunikation via 

sociala medier. Vi menar att vi, genom vårt arbete, bidrar till att fylla det informationsgap 

som existerar. 
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3. Teoretisk ram 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som denna undersökning bygger på, 

vilka i analyskapitlet kommer att relateras till det resultat vi funnit. Teorin, Social Media Use 

in Organizations, Affordances of Visibility, Editability, Persistence, and Association, fungerar 

som arbetets huvudteori, medan de efterföljande begreppen Web 2.0, nätverkssamhälle och 

nätverksekonomi fungerar som komplement till vår huvudteori. 

3.1 Social Media Use in Organizations, Affordances of Visibility, 
Editability, Persistence, and Association.  
	  
Författarna till artikeln, Treem och Leonardi, menar att tidigare forskare misslyckats med att 

förklara om och hur den sociala medieanvändningen skiljer sig från tidigare former av digital 

och datormedierad kommunikation. Treem och Leonardi hävdar att sociala medier har stor 

påverkan på samhällsaktörer och dess kommunikationsprocesser då de möjliggör beteenden 

som tidigare var svåra eller till och med omöjliga att genomföra. Perspektivet de tar upp 

behandlar sociala mediers funktion i kommunikationen och vilka nya möjligheter sociala 

medier ger. Artikeln fokuserar på fyra aspekter: Visibility- synlighet, Editability- möjligheten 

till att redigera innehåll, Persistence - att material är bestående samt Association- association 

till en samhällsaktör. Treem och Leonardi menar att det är dessa fyra aspekter, som gör att en 

samhällsaktör gynnas av att finnas på̊ sociala medier till skillnad från att endast använda sig 

av den tidigare digitala, icke-sociala tekniken. Detta nya kommunikationsverktyg har lett till 

förbättringar i kommunikationen, då närvaron på̊ sociala medier har förenklat möjligheterna 

till kommunikation. Tack vare den tekniska utvecklingen integreras teknik och 

kommunikation på ett nytt sätt (Treem & Leonardi, 2012). 

Affordance är ett engelskt uttryck som syftar till något, en applikation eller i detta fall socialt 

medium, som visar eller guidar hur något ska användas och på så sätt bidrar till 

kommunikation. En affordance är på så sätt ett verktyg, vilket i detta arbete är just sociala 

medier. En affordance ses som ett redskap i en modern och relevant kommunikation (Treem 

& Leonardi, 2012). Det finns i dagsläget ingen bra svensk översättning varför det engelska 

uttrycket används i denna uppsats. 

Visibility (synlighet) . Sociala medier ger dess användare möjligheten att göra sådant som 

tidigare var osynligt, som beteenden, preferenser och kunskaper, synliga för andra användare. 

En samhällsaktör bör synas för att kunna locka intressenter samt kunna informera och ha en 
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öppen dialog inom den egna verksamheten. Visability berör alltså synlighet både externt och 

internt. Att intressenter kan ta del av information på ett enkelt sätt är viktigt. Syns man inte 

eller är informationen är svårtillgänglig kommer intressenterna, med största sannolikhet, inte 

lägga ner tid på att leta efter det de söker och man hamnar därmed i skymundan. När 

synligheten blir knapp blir man i värsta fall obefintligt för intressenterna (Treem & Leonardi, 

2012). Sociala medier underlättar, från tidigare former av digitala medier, för alla att vara 

synliga. Treem och Leonardi menar att det finns tre olika typer av information eller 

handlingar som kan göras synliga genom att man är aktivit på sociala medier. De 

sammanfattas under 1) Work behaviour, 2) Metaknowledge, och 3) Organizational activity 

streams. Work behaviour syftar till att sociala medier kan visa hur beteende ser ut i ett företag 

eller organisation. Detta då det är enkelt att följa andra och deras aktivitet genom just sociala 

medier och liknande nätverk. Ett redskap i detta är social tagging som syftar till de sökord 

som användare själva skapar (Treem & Leonardi, 2012). Dessa sökord används i social 

medier för att kategorisera innehåll så att det blir lätt att hitta och på detta sätt bidrar social 

tagging till visibility. Social tagging fungerar som bokmärken där sökord hamnar i olika 

kategorier som sedan användarna kan organisera och på sätt göra mer överskådliga (Financial 

Times lexicon, 2014). Sociala medier bidrar till att anställda i ett företag eller organisation 

kan kommunicera med varandra och exempelvis ställa frågor och dela information rörande 

arbetet. Den andra typen av synlighet kallar Treem och Leonardi för metaknowledge eller 

metakunskap. Metakunskap i detta sammanhang syftar på den samlade kunskap, som de 

anställda i ett företag har. Där sociala medier är en bidragande faktor till dessa kunskaper men 

även spridandet av kunskap. Den tredje varianten av synlighet enligt Treem och Leonardi, 

organizational activity streams, syftar till hur aktiviteten i överlag ser ut inom företaget. Med 

aktivitet syftar de här på kommunikation, att kommunikationen ökar mellan anställda med 

hjälp av sociala medier. Detta då sociala medier kan synligöra aktiviteten, exempelvis 

information som uppdateras av anställda. Detta gynnar kommunikation och möjliggör dialog 

mellan anställda (Treem & Leonardi, 2012). 

Editability (Redigerbarhet). Editability är en användarorienterad möjlighet för för avsändaren 

då den skänker stor möjlighet kontroll över kommunikation. Kommunikatören kan tillbringa 

hur mycket tid denne önskar på att forma och formatera om budskapet och kommunikationen, 

innan andra tar del av detta. Likaså kan kommunikatören redigera sådant som blivit fel, 

exempelvis stavfel. Genom denna redigerbarhet tillåts en mer målmedveten kommunikation 

som ökar chanserna för full förståelse och korrekthet. Det vill säga en genomtänkt 
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kommunikation ökar chanserna för att sända ut det budskap de önskar. Editability kan visas 

på tre olika vis: 1) Regulating personal expressions, att själv välja vilken information du ska 

dela med dig av. 2) Targeting content, hur man uppfattas av andra är av intresse både för 

privatpersonen samt för den egna verksamheten. Sociala medieanvändare tillåts skräddarsy 

innehåll för specifika användar- och målgrupper. Eftersom sociala medier skänker stor 

redaktionell kontroll, kan kommunikatören forma meddelanden baserat på publik. 3) 

Improving information quality. Sociala medier tillåter anställda att redigera och förändra 

kommunikationsinnehåll långt efter den tidpunkt då den först visats. Förmågan att granska 

och redigera innehåll skapar stora möjligheter till förbättring och en högre kvalitet i slutändan 

(Treem & Leonardi, 2012). 

Persistence (Bestående). Begreppet syftar till att sociala medier lämnar ett bestående avtryck. 

Med andra ord att den information som delats och publiceras på sociala medier finns kvar 

även när man loggar ut. För en avsändare innebär det att man med hjälp av sociala medier har 

möjlighet att söka i gamla konversationer som registrerats eller spelats in på olika kanaler. 

Detta innebär att beslut som tagits och information som delgivits vid olika möten, konferenser 

och liknande kan återupptas och diskuterats igen. Man har dessutom möjlighet att ta del av 

exakt samma information och material som vid det första tillfället. Att all information kan 

bevaras på sociala medier är positivt både av praktiska och finansiella skäl. Persistence 

påverkar på tre sätt: 1) Sustaining knowledge over time, pekar på att det innehåll som 

skapades och lagrades på sociala medier tillåter den kunskap individer bidrog med till att 

utvecklas och finnas tillgänglig över tid, ungefär som en “wiki-sida”. 2) Creating robust forms 

of communication, betyder att det producerade innehållet återanvändas och analyseras om 

igen. Detta hjälper till att förfina informationen och gör den mer robust vilket i detta fall 

betyder att den blir mer korrekt och okompromissbar. 3) Growing content, pekar på att det 

publicerade materialet tillåts växa över tid. Sociala medier som till exempel bloggar och wiki-

sidor tillåter nästan ett obegränsat utrymme för kommentarer (Treem & Leonardi, 2012). 

Association (Association). Sociala medier är ett verktyg för olika samhällsaktörer att skapa 

en positiv bild och positiva associationer av den egna verksamheten för dess intressenter. 

Detta skapas relativt enkelt genom sociala medier, eftersom det finns möjlighet för både text- 

och bildpublicering. Som avsändare kan man med hjälp av sociala medier använda 

associationer på tre sätt: 1) Supporting social connection, vilket pekar på den möjlighet 

sociala medier ger associationer till att bli mer synliga och där igenom tydliga. 2) Access to 

relevant information, som genom till exempel taggar och nyckelord associeras innehåll till 
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individer och samhällsaktörer. Dessa nyckelord och taggar tillåter användare att se kopplingar 

och associationer. 3) Enabling emergent connection, menar att funktioner som rankingar och 

rekommendationer är av lika stor betydelse som att stödja det aktiva och målmedvetna 

skapandet av kopplingar och associationer (Treem & Leonardi, 2012). 

 

3.2 Web 2.0, nätverkssamhälle och nätverksekonomi 
	  
Web 2.0 är ett begrepp som myntades av Tim O’Reilly och som beskriver att användandet av 

Internet idag till stor del bygger på interaktivitet genom dialog mellan användare (O’Reilly, 

2005). Web 1.0 definierar Internets tidiga roll med envägskommunikation, där Web 2.0 har 

kommit att belysa de möjligheter till två- och även trevägskommunikation som det moderna 

Internet medför. Detta har sammanfattats i uttrycket: “Web 1.0 = Read only, Web 2.0 = Read, 

write, talk and share”. Det är här de sociala medierna kommer in i bilden som nya digitala 

kanaler. De möjliggör både två- och trevägskommunikation, vilka utgör beståndsdelarna i 

Web 2.0 (Thorstensson, 2006). Användarna skapar idag innehållet på Internet, istället för att 

enbart vara mottagare av informationen. O’Reilly menar att Internet fått en ny funktion i och 

med möjligheten till interaktivitet mellan användarna. Möjligheten till interaktivitet gör att så 

kallade communities, grupper av användare, skapas där användarna själva står för material 

och innehåll. Dessa communities kan vara till nytta för olika aktörer eftersom de kan finna 

nya vägar till kommunikation med sina målgrupper. O’Reilly menar att interaktiviteten står i 

fokus och att användarna är de som står i centrum, inte avsändarna. Web 2.0 beskriver dagens 

mediestruktur som ett öppet kommunikationsklimat där interaktion, konversation och 

samarbete är centrala komponenter (O’Reilly, 2005). Digitaliseringen, med ny teknik och 

Web 2.0 har bidragit till en ny form av samhälle, kallat nätverkssamhälle (van Dijk, 2006). 

Web 2.0 och nätverkssamhället går hand i hand. Att företag och andra samhällsaktörer 

använder sig av digitala verktyg visar, enligt van Dijk, att samhället är på väg att bli mer av 

ett nätverkssamhälle där organisatoriska faktorer påverkas. Individer, företag och 

organisationer samt communities vävs samman i den nya samhällsstrukturen. Begreppet 

nätverkssamhälle beskriver ett samhälle som i en högre grad organiserar relationer via digitala 

nätverk, som gradvis ersätter eller kompletterar de sociala nätverken och face-to-face-

kommunikation. Digital teknik har kommit att i en allt större utsträckning ersätta de 

personliga mötena. Genom Internet blir interpersonell, organisatorisk och 

masskommunikation en och samma. Sociala medier blir mer avancerade och kommer 
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successivt att betraktas som alldaglig media, där kommunikation via papper som brev och 

tidningar anses gammalmodigt. Begreppet nätverkssamhälle kan relateras till de förändringar 

som skett inom det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella området orsakad av de 

digitala nätverkens spridning med digital information och kommunikationsteknologier. Att 

samhällsaktörer finns på sociala medier, med konton på Facebook och Twitter, är ett exempel 

nätverkssamhällets snabba framväxt (van Dijk, 2006). Begreppet nätverksekonomi beskriver 

den nya ekonomiska ordningen i dagens samhälle. Traditionella marknadsförings- och 

affärsmodeller är dåligt anpassade för att möta den “nätverkande” individens ökade behov och 

förväntningar (Edberg, 2013). Den nya ekonomin handlar om kommunikation. Vad som 

avgör ett företags eller organisations framgång, eller det motsatta, är numera tillgängligheten 

och förmågan att bygga nätverk. Välstånd i nätverksekonomin är kopplat till tillgänglighet 

och största möjliga spridning, något som står i motsats till den industriella logiken, med 

industriellt producerade varor, där brist driver upp priset och ger ökad vinst. Vill man bli 

framgångsrik i denna nya ekonomi bör man se till att det man erbjuder kan knyta an till så 

mycket som möjligt, tjänster, varor och nätverk. Alla nätverk har två beståndsdelar, noder och 

kopplingar. I det digitala nätverk minskar nodernas storlek samtidigt som kopplingarnas 

kvantitet och kvalitet utvecklas i snabb takt. Värdet av ett nätverk utvidgas exponentiellt med 

antalet medlemmar, och det på detta sätt förhöjda värdet drar till sig ännu fler medlemmar. 

Nätverken fungerar som självförstärkande cirklar, där varje nytillkommen medlem ökar 

nätverkets värde, vilket i sin tur drar till sig fler medlemmar (Kelly, 1999). 

 

3.3 Val av källor 
	  
Uppsatsen använder sig främst av vetenskapliga källor som forskningsartiklar och 

avhandlingar, vilka utgör merparten av uppsatsens källor. Vetenskaplig litteratur har tagits till 

hjälp som Strategisk kommunikation: forskning och praktik samt ett antal 

“kvasivetenskapliga” hemsidor samt tidningsartiklar. Vid en användning av internetkällor är 

medvetna om att det kan vara svårt att förstå hur de är förankrade och vilka deras källor de 

grundar sin information på. Vi har därför varit uppmärksamma och vid varje källa ställt oss 

frågan hur tillförlitlig källan är. Vi är även medvetna om att detta är ett förhållandevis smalt 

forskningsfält där inte allt för mycket forskning tidigare gjorts. Detta kan komma att påverka 

våra källor vars resultat möjligen inte är ordentligt underbyggda. 
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4. Metod och material 
I detta kapitel presenteras vald forskningsmetod, urval, undersökningens tillvägagångsätt, 

samt den analysmodell som används för att bearbeta resultatet senare i undersökningen. 

Kapitlet mynnar ut i ett avsnitt som behandlar undersökningens reliabilitet och validitet. 

4.1 Kvalitativ metod 
	  
Eftersom vi vill skapa en djupare förståelse för hur företag och organisationer tänker vid 

utformningen av kommunikationsstrategier för sociala medier finner vi en kvalitativ 

forskningsmetod mest användbar. Denna metod anses mest lämplig då den just syftar till att 

skapa en fördjupad förståelse för attityder och idéer som formar handlingar. Med en kvalitativ 

metod söker vi skapa oss en förståelse för studieobjektets sätt att agera och resonera samt 

särskilja eller urskilja olika handlingsmönster. Metoden är intresserad av att beskriva, förklara 

och tolka och utgår från att verkligheten kan uppfattas på olika sätt och att det i och med detta 

inte finns en absolut och objektiv sanning. En studie av detta slag omfattar färre 

undersökningspersoner än i en kvantitativ studie, men undersöker i stället dessa djupare. Detta 

stämmer väl överens med vår studie och de urval vi valt att göra med åtta samtalsintervjuer 

med representanter från åtta verksamheter. En kvalitativ metod är ofta induktiv, vilket betyder 

att man inte utgår från en teori, utan försöker på basis av insamlad data komma fram till en 

förklaring. Vi har inte någon på förhand bestämd uppfattning om vad som förklarar det 

fenomen vi ska pröva empiriskt. Vi har inte heller det klart för oss vilka orsaksmekanismer 

som är gällande, vi arbetar därför mot att hitta tillfredställande förklaringar. Då vi inte utgår 

ifrån en hypotes är vår ambition att utveckla teorier om hur fenomenet som intresserar oss 

hänger samman med andra fenomen, till exempel vilka variabler som påverkar valet av socialt 

medium (Esaiasson et al, 2012). 

Som datainsamlingsmetod tar vi den kvalitativa semi- strukturerade intervjun till hjälp. Den 

kvalitativa intervjuns struktur påminner om strukturen vid ett vardagligt samtal men den 

professionella intervjun har ett syfte och för med sig ett annat angreppssätt och även en 

speciell frågeteknik. Intervjun vi använder oss av beskrivs som semistrukturerad vilket 

betyder att det varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Vi som 

forskare har en lista över teman som under intervjun ska beröras, i detta arbete kallade 

intervjuguide, men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Den 

kvalitativa semistrukturerade intervjun tillåter oss att avvika från vår intervjuguide och ställa 

nya frågor som en uppföljning av det som intervjupersonen svarat. Metoden har därför goda 
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möjligheter att fånga upp det oväntade i och med möjligheten att ställa följdfrågor. Som en 

följd av detta tenderar kvalitativa intervjuer att vara flexibla och följsamma efter den riktning 

som intervjupersonens svar går i. Tack vara denna flexibilitet har vi en större chans att få 

fylliga och detaljerade svar (Bryman & Bell, 2005). 

 

4.2 Intervjuguide 
	  
Inför intervjuerna sammanställdes en semistrukturerad intervjuguide med en lista över de 

frågeställningar som ska beröras. En intervjuguide fungerar som ett redskap för att kunna 

organisera intervjun och på så sätt bibehålla den röda tråden intervjun igenom. Vår 

intervjuguide bygger på tre kategorier med ett antal frågor under respektive. Vi har valt ut 

fjorton frågor, av betydelse för att få svar på valda frågeställningar. Vi har varit försiktiga 

med att formulera allt för specifika frågor då det riskerar att hindra alternativa idéer och 

synsätt att uppstå (Bryman & Bell, 2005). De första fem frågorna placeras under kategorin 

faktafrågor, genom vilka vi skapar vi oss en bild av samhällsaktören och intervjupersonens 

roll i denne. Faktafrågorna är enkla att för intervjupersonen att svara på och blir genom detta 

trygg och bekväm i situationen när hen får tala om grundläggande ting som är enkla att 

beskriva. Att personen känner sig avslappnad är av stor betydelse för att kunna genomföra en 

intervju med ett innehållsrikt samtal. Under nästa rubrik, beteendefrågor, ber vi 

intervjupersonen berätta om företaget eller organisationens arbete på sociala medier med 

frågan Hur ser arbetet med sociala medier ut i ert företag/ er organisation? Frågan är mycket 

bred vilket ger oss möjligheten att ställa ytterligare frågor beroende på hur intervjupersonen 

tar sig an frågan. Med en fråga av detta slag erhåller vi spontan information när respondenten 

själv tillåts utveckla sitt svar. Intervjupersonen tillåts tala fritt men styrs med hjälp av 

följdfrågor in på rätt bana om den ger oss, vad vi i vår studie bedömer som, irrelevanta svar. 

Om frågor är allt för öppna finns det en risk att intervjupersonen inte håller sig till ämnet och 

materialet blir irrelevant för studien, vilket är något vi behöver vara uppmärksamma på. Med 

hjälp av de sju frågorna som följer vill vi skapa oss en djupare förståelse för företagets eller 

organisationens tankar kring dess arbete. Kategorin har vi döpt till anseendefrågor, där vi 

under detta tema stället frågor som Varför använder ni er av social medier? Hur tänker ni 

kring val av socialt medium? Har er närvaro i de sociala medierna påverkat er verksamhet 

på något sätt? Vi väljer att avrunda vår intervju med en fråga där vi tar avstånd från 

intervjupersonen och dess organisation eller företag och ber personen beskriva dennes tankar 
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kring större och mindre organisationers och företags anledning till att verka på sociala medier. 

Det kan vara en god idé att avsluta med en mer neutral fråga. Att vi ställer frågorna i denna 

ordning har ett syfte, genom att vi inleder med frågor enklare att svara görs intervjupersonen 

trygg och kan i och med detta lättare svara på de efterföljande frågorna som kräver längre svar 

och ett större engagemang. Under intervjun ställs även frågor av deskriptiv form som Hur 

gick det till? och Hur tänkte ni då? Dessa frågor syftar till att få intervjupersonen att utveckla 

sitt svar ytterligare (Tjora, 2012). Intervjuguiden i sin helhet, se Bilaga 1. 

 

4.3 Urval 
	  
För att finna passande undersökningspersoner har ett strategiskt urval gjorts. Detta urval 

betyder att vi, i ett inledande skede, väljer ut ett antal variabler vilka är av teoretisk betydelse. 

Vi utgår därefter efter dessa för att finna de intervjupersoner vi söker. Vi har i denna studie 

valt att undersöka företag och organisationer, större och mindre baserat på antal anställda, 

som för en spridning av idéer, synvinklar och strategier verkar inom olika områden likaså har 

olika storlek på deras kommunikativa arbete. De variabelkriterier vi i detta arbete förhåller oss 

till är: 1) Samhällsaktörer bör vara verksam på sociala medier. Hur många kanaler eller vilka 

är inte av betydelse. 2) Intervjupersonen är tvungen att ha en god kännedom om 

verksamhetens arbete med sociala medier för att kunna besvara de frågor vi skulle komma att 

ställa. God kännedom, menar vi, har till exempel en kommunikationschef eller den ansvarige 

för sociala medier. 

Åtta samhällsaktörer som uppfyllde våra kriterier kontaktades via mail och därefter via 

telefon om respons uteblev. Alla åtta kontaktade samhällsaktörer var redan från början 

positivt inställda till att medverka. 

Vi ställde oss frågan om hur många personer som ansågs passande att intervjua för att vårt 

resultat skulle vara generaliserbart. Kvale och Brinkmann menar att man ska intervjua så 

många personer som behövs för att få reda på det man önskar. Intervjuer är tidskrävande 

vilket leder till att man ofta tvingas begränsa antalet intervjupersoner. Görs för många 

intervjuer finns även risken att materialet blir svårhanterligt och svårt att sedan finna 

samband. Genom ett mindre antal, väl utvalda intervjuer blir kvaliteten högre (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi finner att åtta intervjuer, fyra i respektive grupp, är tillräckligt med 
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tanke på den tidsram vi tvingas anpassa oss till. Genom dessa anser vi oss få tillräckligt med 

data för uppsatsens resultat- och analysdel. 

 

4.4 Respondenter 
	  
De intervjupersoner som valts ut har god kunskap om den företeelse vi undersöker. Intervjuer 

genomfördes med åtta respondenter, en representant från åtta utvalda samhällsaktörer. 

Respondent 1 -  Pop Fruits, 2 anställda. Livsmedel. Startup-företag. 

Respondent 2 - MindmakersPR, 8 anställda. Kommunikationskonsulter. 

Respondent 3 - Bxxlght, 1 anställd, 2 praktikanter. Detaljhandel. Startup-företag. 

Respondent 4  - Rehns Antikhandel, 2 anställda. Detaljhandel. 

Respondent 5 - Swedbank Sverige, 5 000 anställda i Sverige. Bank. 

Respondent 6  - Stockholms Handelskammare, 50 anställda. Intresseorganisation. 

Respondent 7 - Cancerfonden, 50 anställda. Välgörenhetsorganisation. 

Respondent 8  - NK, Nordiska Kompaniet, 1500 anställda. Detaljhandel. 

Samtliga respondenter har en webbsida, de sociala medierna fungerar därför i alla fall som 

komplement och ersätter alltså inte helt och hållet webbsidan.   

 

4.5 Genomförande 
	  
Efter att deltagare till studien bestämts genom kriterier efter ett önskat urval, kontaktades åtta 

samhällsaktörer. Åtta enskilda intervjuer genomfördes med en representant från respektive 

verksamhet, vid ett av fallen var två representanter närvarande. Intervjuerna förväntades 

genomföras inom en timme, en tidsram vi höll i samtliga fall men där intervjutiden varierade 

med intervjuperson. Med en hänvisning tillsamtyckeskravet, gav vi intervjupersonen rätt att 

själv bestämma hur länge intervjun skulle äga rum. I två fall bad undersökningspersonen att 

intervjun skulle genomföras på kortare tid än vad vi vid en första tanke önskat, något som vi 

naturligtvis förhöll oss till. Intervjupersonen gavs tillfälle att i lugn och ro läsa igenom 
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dokumentet med forskningsetiska principer för att sedan ta ställning i frågorna. Vi kände till 

att om undersökningspersonen väljer att avstå från undersökningen eller specifika frågor görs 

detta utan påföljder, mer om detta längre ned under detta kapitel. Vi delade inte upp 

intervjuarbetet mellan oss och inte heller vad som skulle tas upp av vem. Vi var noga med att 

få svar på alla våra fjorton frågor, där vi till hjälp under alla intervjutillfällen hade vår 

intervjuguide som hjälpte oss behålla den röda tråden genom intervjun. Som vi misstänkte 

varierade ordningen av frågorna vilken avgjordes efter hur samtalet tog form. Likaså 

exkluderades vissa frågor när intervjupersonen redan besvarat dem under en annan fråga. Vi 

tvingades vara uppmärksamma och lyhörda och anpassa vårt arbete efter respondenten. Plats 

av intervjun bestämdes av intervjupersonen själv, där han eller hon samtliga gånger valde den 

arbetsplats intervjun rörde. Frågor togs upp efter ett specifikt och förutbestämt mönster där vi 

valde att inleda med enklare faktafrågor. Vår frågestruktur finns beskriven längre bak i 

arbetet. Intervjun spelades in med hjälp av inspelningsutrustning där vi efter intervjun 

transkriberade materialet. I transkriberingen förhöll vi oss relativt detaljerat till datamaterialet, 

för att sedan välja ut det som kändes mest aktuellt och presentera det i studien. Resultatet 

kommer i studien redovisas i löpande text där vi på ett konkret sätt presenterar det svar vi fått. 

Då intervjuerna är relativt omfattande med många frågor väljer vi ut de frågor som är av störst 

relevans för studien och presenterar dem under teman. I resultatdelen presenterar vi resultatet 

utan att lägga någon värdering i den och utan att göra någon jämförelse. Alla svar på 

intervjufrågorna kommer inte att redovisas utan endast de som anses ha relevans sett till 

undersökningens syfte. Genom att identifiera mönster och teman i det empiriska materialet 

formas ett antal kategorier vilka redovisas efter en makrotematisk struktur. Temat presenteras 

och förklaras där svar sedan redovisas efter en uppdelning av större och mindre 

samhällsaktörer. En uppdelning sker för att underlätta jämförelsen mellan de två olika 

grupperna i analysdelen. Ett exempel på ett tema skulle kunna vara val av socialt medium 

eller mängd resurser som läggs på det sociala mediearbetet. Syftet och frågeställningarna har 

på detta vis omformats till konkreta iakttagelsepunkter efter att vi upptäckt mönster som 

senare fungerar som analysverktyg intressanta att diskutera i analysdelen. Efter en 

redovisning av resultat följer en del där detta analyseras i ljuset av vald teori och valda 

begrepp. Under analysdelen reflekterar vi över studiens resultat och diskuterar det med en 

återkoppling till studiens frågeställningar. I analyskapitlet gör vi en värdering av arbetet och 

resultatet. Vi ställer oss frågan om vi kan dra några slutsatser från resultatet och i sådana fall 

vilka. Målet är, liksom i resultatdelen, att på ett överskådligt sätt redovisa våra tankar och 

slutsatser, samt reflektioner över frågeställningar. Som en avrundning av kapitlet, diskuterar 
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vi kring framtida forskning, hur våra resultat kan leda till fortsatt forskning inom det berörda 

området. I diskussionsdelen ämnar vi svara på de frågeställningar vi tidigare i arbetet 

presenterat. 

 

4.6 Transkribering 
	  
Vid intervjuer rekommenderas ljudinspelning, där transkribering av materialet i efterhand 

genomförs. Ljudinspelningen skedde i vårt fall med mobiltelefoner där vi båda två valde att 

spela in intervjun om något problem skulle uppstå med inspelningsutrustningen. När ljudfilen 

var komplett transkriberades material från tal till skrift. Då informationen respondenterna 

givit oss är det väsentliga var fokus på innehållet och inte på detaljer såsom skratt, pauser och 

liknande. Transkriberingen gör att materialet mer överskådligt vilket i sin tur gör det enklare 

att analysera materialet. (Tjora, 2012) 

 

4.7 Metodologiska problem och överväganden 
	  
Det är viktigt att komma ihåg att intervjun inte är en helt öppen och fri dialog mellan jämlika 

parter. Forskningsintervjun är ett specifikt, professionellt samtal där en tydlig maktasymetri 

existerar. Att ha kontroll över situationen är i vår mening något positivt men denna metod kan 

i stället skapa problem i form av intervjuareffekter som uppkommer genom påverkan från den 

som intervjuar. Detta är enligt oss en svaghet med denna metod och något värt att 

uppmärksamma. Intervjuaren kan påverka sitt intervjuobjekt både medvetet och omedvetet. 

Medveten påverkan betraktas som tjänstefel och rent av fusk. Detta är något vi i vår 

undersökning tog avstånd från och undvek. Omedveten påverkan kan handla om sådant som 

uttal, gester och mimik. Detta är något vi behövde vara uppmärksamma på då man på bästa 

sätt undviker detta genom att ta hjälp av erfarna intervjuare, något vi inte är. Kön, ålder och 

etnicitet på intervjuaren kan även det påverka den intervjuades svar, något vi inte har en 

möjlighet att påverka (Esaiasson et al, 2012). 

 

4.8 Validitet & reliabilitet 
	  
Inom forskning diskuteras ofta reliabilitet och validitet där de två i högsta mån samverkar. 

Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer och en intervjuguide är konstruerad. 
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Intervjuguiden är övergripande och kan återanvändas vid en replikering av studien. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att när en studie med intervjuer replikeras kan svaren som ges 

variera. Man bör vara säker på att svaren är desamma från de intervjuade om de skulle 

intervjuas med samma frågor igen oavsett vem det är som intervjuar (Kvale & Brinkmann, 

2009). I denna studie ser vi intervjupersonerna som representanter för respektive aktör, det 

vill säga att de svar de ger är i linje med vad verksamheten har för åsikter. Därför anser vi att 

svaren borde vara desamma så länge samhällsaktören har samma policy och åsikter som vid 

det tillfället då vi intervjuar dem. 

Validitet, som syftar till att definiera om studien mäter det den är avsedd för att mäta “du 

mäter vad du tror du mäter” och styrkan i de yttranden man för fram (Kvale & Brinkmann, 

2009). Studien vi valt att utföra är av kvalitativ karaktär vilket kan göra det svårt att “mäta” 

något då studien och resultaten inte bygger på siffror som de gör i kvantitativa metoder. För 

att komma förbi detta hinder och göra det mer applicerbart för vår studie behövdes därför en 

omformulering av frågan om validitet och vi måste då fråga oss om den metod vi använder 

undersöker det vi avser undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi avser att undersöka större 

och mindre aktörers kommunikationsstrategier i sociala medier och sedan göra en jämförelse 

de två grupperna emellan. Vi har valt kvalitativa samtalsintervjuer som metod vilket går väl 

ihop med studiens syfte. Vår jämförelse, större mot mindre företag och organisationer, är 

utarbetad och vi har noga valt metod för att kunna besvara våra frågeställningar och därmed 

studiens syfte och på så sätt skapa stark validitet i studien. 

 

4.9 Etiska överväganden & Forskningsetiska principer, formulär 
	  
Forskning är nödvändigt både för individen och samhällets fortsatta utveckling. Detta 

forskningskrav gör att kunskaper utvecklas och fördjupas samt metoder förbättras. Forskaren 

bör vara uppmärksam och ta hänsyn till forskningsetiska principer i sitt arbete. De 

forskningsetiska principerna har till syfte att skapa normer för förhållandet mellan forskare 

och undersökningsperson (Vetenskapsrådet, 2002). 

Individskyddskravet, som bygger på forskningsetiska principer, delas upp i fyra huvudkrav 

vilka har kommit att kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet kräver att forskaren informerar de som berörs av 

forskningen om forskningen och forskningsuppgiftens syfte. Syftet med vår studie och 
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samtyckeskravet relaterat och relevant till vår studie delgavs samtliga respondenter innan 

varje intervjutillfälle. Informationen rörande informationsskyddet meddelades respondenterna 

både muntligt och skriftligt i form av en samtyckesblankett. I informationen framgick det att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan utan 

några som helst påföljder. Nyttjandekravet syftar att de insamlade uppgifterna endast får 

användas till forskning och att det som framkommer under intervjuerna endast kommer att 

används i vår studie. Vi var därför noga med ett tala om att ingen utom vi själva skulle ta del 

av det inspelade intervjumaterialet. Konfidentialitetskravet, då respondenterna sågs som 

representanter för sin organisation och inte enskilda individer valde vi att inte skriva ut 

respondenternas namn i studien. Även denna information fanns i samtyckesblanketten som 

samtliga respondenter fick ta del av samt signera. Vid intervjutillfället lämnades även 

uppgifter till respondenterna om hur och var forskningsresultaten i denna studie kommer att 

offentliggöras (Vetenskapsrådet, 2002). 

Det fullständiga forskningsetiska formuläret, i denna studie kallad samtyckesblankett, går att 

finna i bilaga 2. 
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5. Resultat  
	  
I följande kapitel redovisas den data som samlats in i den empiriska studien. Fokus i 

resultatredovisningen ligger på det resultat som är relevanta i förhållande till 

frågeställningarna, vilka här har omvandlats till undersökningsteman. Resultaten presenteras 

i löpande text men med en uppdelning efter tema och storlek av samhällsaktörerna. Detta för 

att skapa tydlighet i framställningen samt underlätta i jämförelsen mellan de två 

grupperna.       

 

Tema 1: Sociala medier 

Under detta tema redovisas de sociala medier där de undersökta samhällsaktörerna är 

verksamma, samt den eller de sociala medier som samhällsaktörerna ser som mest betydande 

för den egna verksamheten. 

Större samhällsaktörer:  I undersökningen framkom det att de större aktörerna är 

verksamma på Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, och LinkedIn. Där 

Facebook och Twitter är de två medierna som samtliga utnyttjar för sin kommunikation. Två 

av aktörerna driver en blogg. Samtliga har som gemensam nämnare att Facebook är 

huvudmedium det vill säga det sociala medium som är av största vikt för dem. Vissa av 

aktörerna motiverar valet av socialt medium genom att hänvisa till där deras kunder, 

medlemmar eller målgrupp är mest aktiva på dessa. 

“...vår kommunikation med våra följare sker i första hand på Facebook” - Cancerfonden 

“Det vi egentligen prioriterar är Facebook och Twitter. Det är de som är våra huvudsakliga 

kanaler” - Stockholms Handelskammare 

“Vi är aktiva främst på Facebook och Instagram.” - Nordiska Kompaniet 

 

Mindre samhällsaktörer: De mindre aktörerna är, precis som de stora, aktiva på en rad olika 

social medier, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, blogg och Tumblr, där Instagram är 

mest förekommande och ses som mest betydande. 
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“Instagram har vart den som är störst.” - Bxxlght 

“Sedan har vi som nummer ett valt Instagram som vårt forum, dels för att vi tycker om bild 

rent generellt men också för att vi jobbar med någonting som gör sig bra i bildform.” - Pop 

Fruits 

 

Tema 2: Resurser 

Antal anställda som arbetar med sociala medier och tiden som avsätts för det arbetet 

redovisas under detta tema. 

Större samhällsaktörer:  De stora aktörerna har alla tillsatt en grupp eller valt ut en person 

som ansvarar för och sköter de sociala mediekanalerna, alla i verksamheten är alltså inte 

inblandade och engagerade. Hur mycket tid som läggs ned på medierna varierar där vissa av 

dem tillsätter extra resurser vid behov. Alla har svårt att uppskatta exakt hur mycket tid och 

energi de lägger på sociala medier. 

“Facebookgruppen har växt organiskt och är nu rätt så stor, 8-10 personer.” - Swedbank 

“Som det är nu så har vi kanske en person som jobbar med det här 30 procent.” - Stockholms 

Handelskammare 

“Tidigare hade vi en heltidstjänst för detta” (...) “Men det är inget som säger att vi ska satsa 

mindre på det.” - Cancerfonden 

“Det är väldigt svårt att säga då digitalt, socialt, kampanjer, PR, varuhusaktiviteter, event 

med mera går in i varandra. En person är ansvarig för de sociala kanalerna men återigen, 

olika områden inom marknad går in i varandra. Man kan inte isolera endast sociala medier.” 

- Nordiska Kompaniet 

 

Mindre samhällsaktörer: Hos de mindre aktörerna är majoriteten av de anställda delaktiga i 

arbetet med sociala medier. Det är endast hos en samhällsaktör där bara en av de två anställda 

arbetar med sociala medierna. Tiden varierar även här men alla avsätter tid varje dag för 

arbetet med sociala medier. Producera och publicera material gör de några av veckans dagar 

där de alla har god kännedom om när och hur detta ska gå till för bästa effekt. 
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“...vi publicerar ungefär fem gånger i veckan”(...) “...vi vet ju de bästa och sämsta 

Instagram- dagarna, söndagar är väldigt väldigt bra - Bxxlght 

“...jag lade ut en bild om dagen” (…) ”...nu lägger jag ut tre bilder i veckan.” - Rehns Antik   

Tema 3: Kommunikationsstil 

Under denna rubrik redovisas hur samhällsaktören kommunicerar, det vill säga stilen på den 

kommunikation de använder. 

Större samhällsaktörer:   Samtliga vill uppfattas som professionella och kommunicerar 

därefter. Att vara för kommersiella med aggressiva marknadsföringsbudskap ses inte som en 

god idé. Språket är sakligt, korrekt och trevligt. Att vara saklig kommer i dagsläget före att 

vara personlig, något som en av aktörerna funderar kring. 

“Vi är sakliga, korrekta och kanske lite torra i en del avseenden men det är också vår linje” - 

Stockholms Handelskammare 

“Det ska inte kännas för torrt och stramt men ändå, en seriös ton men ändå varm.” – 

Cancerfonden 

 

Mindre samhällsaktörer: Hos de mindre aktörerna finns det ett tydligt mönster för hur de 

väljer att kommunicera. Enkelt, personligt och kreativt präglar språkstilen. De flesta är även 

måna om att sättet de kommunicerar ska spegla varumärket och en eventuell produkt. 

Samtliga tänker på att innehållet ska upplevas intressant och där en tydlig röd tråd är av 

största vikt. 

“Vi skriver på engelska, alltid samma form på bilden, så att det blir en röd tråd. Vårt språk 

ska kännas kreativt men lite åt det flörtiga hållet.” (...) “...få ett snyggt flöde, vi vill ju ha en 

mix, vill få in känslan för varumärket”  - Bxxlght 

“...jag hade en ganska bestämd bild över hur det skulle vara, man lägger ut en bild om dagen, 

var fjärde, femte rad kommer det en bild på mig privat i nåt sammanhang så det skulle rulla 

så och även att kanske min logga skulle dyka upp.” - Rehns Antik 
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Vi ville hitta en känsla kring allting och sen utifrån den har vi producerat allting och där 

ingår ju även sociala medier och hur vi vill att tonaliteten ska vara med korta meningar, 

alltid en punkt. On a stick”. - Pop Fruits 

 

Tema 4: Syfte 

Under denna rubrik presenteras vad de olika samhällsaktörerna vill få ut av att finnas på 

sociala medier, det vill säga vad är som är syftet och anledningen att verka inom sociala 

medier. 

Större samhällsaktörer:   De större aktörerna använder de sociala medierna främst för att 

dela med sig av information men även för att svara på frågor. De önskar få ut budskap snabbt, 

där Twitter fungerar väl. Genom Twitter når de exempelvis politiker de önskar påverka, men 

de delar även med sig av kortare faktauppgifter och information om till exempel 

bolagsstämmor. Har de en blogg syftar den till att skapa diskussion. På Facebook svarar de på 

frågor där de uppskattar den dialog som bildas, en sociala medier sida som i flera fall fungerar 

som en kundservice. Privatpersoner publicerar frågor, lämnar funderingar och åsikter direkt 

på sidans logg som därefter besvaras av samhällsaktören via kommentarsfunktionen. På 

Facebook, Twitter och blogg delar de alla information som rör branschen och deras kunder 

som exempelvis artiklar om ränteläget i Swedbanks fall eller frågor om Stockholm  i 

Handelskammares fall. De uppskattar att de genom sociala medier når en bred kundgrupp och 

ges genom detta en möjlighet att sprida kunskap. 

“Facebook har vi än så länge i princip bara som kundtjänst. Företagsvärlden har i princip 

hijackat Facebook för ett annat syfte än det Facebook är nämligen nätverkande och skapande 

av communities” - Swedbank 

“De bygger upp ett förtroende så att det är vi som är top of mind när man vill skänka pengar. 

Vi jobbar ju inte bara med insamling men det är en stor del” - Cancerfonden 

“...målet måste vara att sätta agendan i regionen och i Sverige” - Stockholms 

Handelskammare 

Mindre samhällsaktörer: Syftet att finnas på sociala medier bland de mindre aktörerna är att 

marknadsföra och bygga sitt varumärke. Två av aktörerna nämnde möjligheten till 
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kommunikation internationellt och ett möte med kunder genom sociala medier istället för att 

ha en fysisk butik. Syftet leder ofta tillbaka till att skapa en större kundkrets och ett namn för 

varumärket där sociala medier ofta är de enda kommunikationskanaler de använder. En aktör 

säger att en del av deras syfte är att sprida intressant innehåll, skapa diskussion samt attrahera 

nya medarbetare, denna samhällsaktör skiljer sig något från de andra. Facebook fungerar 

precis som hos de större samhällsaktörerna som ett kommunikationsforum för att besvara 

frågor. 

“...att få ut varumärket, sprida våra produkter” - Bxxlght 

“...bjuder dem på innehåll och intressanta saker, och sen såklart att attrahera nya kunder. 

Och sen så då, vara intressant som arbetsgivare åt nya talanger.” - MindmakersPR 

“Det är en betydande del av vår kommunikation med våra kunder.” - Pop Fruits 

Tema 5: Interaktivitet 

Under detta tema redovisas hur de olika samhällsaktörerna ser på interaktivitet i sociala 

medier. 

Större samhällsaktörer:  De större aktörerna menar att interaktion är viktigt, men säger att 

de inte riktigt är där än. Facebook är sidan med mest interaktivitet, där frågor från intressenter 

besvaras. En av samhällsaktörerna har bestämda idéer för hur de besvarar frågor, i vissa fall 

finns det en svarsmall de använder sig av. 

“Det är väldigt viktigt för oss att bemöta de direkta frågorna, att ett icke-svar inte är bra” - 

Cancerfonden 

“...man kunde kanske önska att medlemmarna vore mer aktiva för att boosta oss” - 

Stockholms Handelskammare 

“Sociala medier innebär direktkommunikation med och feedback från våra kunder vilket vi 

anser värdefullt. I vissa fall kan återkopplingen påverka kommande insatser.” - Nordiska 

Kompaniet 

Mindre samhällsaktörer: De mindre aktörerna anser alla att interaktivitet är viktigt och 

gynnsam för deras verksamheter. En aktör påpekade även vikten av att svara inom 24-timmar, 

detta för att det fortfarande skulle kännas aktuellt. De gör medvetna val för att skapa dialog 
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och på så sätt interaktivitet genom att anordna tävlingar samt tagga eller kommentera material 

på sociala medier. 

“Det är ju självklart att om vi får kommentarer eller att någon svarar att vi svarar på det. 

För alla sociala medier handlar om någon form av dialog. Sen använder vi de till olika saker, 

bloggen ska förhoppningsvis skapa diskussioner, det vill vi. Sen kanske vi kunde vara bättre 

på det, det är kanske inte så mycket diskussion som man skulle kunna önska. Det är väl en 

del, många som gillar men inte lika många som kommenterar. “ - MindmakersPR 

Tema 6: Påverkan 

Under detta tema redovisas om samhällsaktörernas närvaro i sociala medier påverkat dem på 

något sätt. 

Större samhällsaktörer:  De större aktörerna tycks vara eniga i frågan om att man bör se 

allting i sin helhet där sociala medier är en viktig pusselbit men tycker att det är svårt att se 

den direkta effekten. De olika aktörerna har stundtals svårt att uttrycka vad de sociala 

medierna ger dem. En av aktörerna ser en stor skillnad när de har en kampanj. 

“...vi visste att sociala medier skulle komma, men vi visste inte då vad vi skulle göra med 

detta nya - inte minst Twitter som till en början hade en väldigt oklar roll i vår mediamix” -

Swedbank 

“Det är ju väldigt svårt att säga.”(… )“Man måste se allting i en helhet och därför så är det 

här en viktig pusselbit i det strategiska opinionsbildande arbetet” - Stockholms 

Handelskammare 

 

Mindre samhällsaktörer: Alla de mindre aktörerna är eniga om att sociala medier har haft 

stark påverkan på dem och deras verksamhet. En majoritet säger att det är deras sociala 

medier har hjälp dem i marknadsföringssyfte och att på så sätt sprida sitt varumärke nationellt 

samt internationellt. En av samhällsaktörerna säger att det inte påverkat dem avsevärt då det 

redan har en stark kundkrets men att det har hänt att en del nya besökare har kommit förbi och 

uppvisat intresse för deras verksamhet. En annan aktör säger att deras närvaro på sociala 

medier har hjälpt dem att hitta nya kunder till företaget. Överlag är alla mindre aktörerna 

positiva till det som har kommit ur deras sociala medieanvändande. 
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“...vi ser att vi får kundförfrågningar och intresserade både från nya kunder och nya 

medarbetare och vi märker att de läses även av konkurrenter.” (...) “Så det är viktigt och ett 

bra sätt att synas på” - MindmakersPR 

“Superviktiga. Det är en dröm för oss.” - Pop Fruits 

“De är extremt, extremt viktiga. Vi skulle inte vara där vi är om vi inte hade haft våra sociala 

nätverk. Vi skulle inte spridits över hela världen så snabbt, utan det hade tagit flera år. Vi 

hade behövt finnas fysiskt hos varje återförsäljare för att kunna sprida vår produkt. Nu kan vi 

finnas digitalt och spridas hur mycket som helst, utan att finnas fysiskt någonstans” – Bxxlght 
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6. Analys 
	  
Analyskapitlet är uppdelat efter de teman som presenterades i resultatdelen med ett undantag 

från temat Syfte och Påverkan, vilket har slagits ihop till en och samma tema i Syfte & 

Påverkan. Under varje tema ges en kort sammanfattning och jämförelse mellan de två 

grupperna från resultatdelen. Resultatet tolkas därefter löpande med hjälp av den valda 

teorin tillsammans de begrepp som presenterades under kapitel 3, Teoretisk ram. 

Sociala medier 

De större samhällsaktörerna verkar främst på Facebook och Twitter, men finns även på andra 

sociala medier såsom LinkedIn, Instagram och YouTube samt bloggar. Alla större aktörer ser 

antingen Facebook som sitt huvudmedium eller som en av de medier som är mest betydande 

för dem. Detta kan bero på typen av socialt medium, det vill säga vilket fokus och inriktning 

olika kanaler har. Vilken typ av information som kan delas och spridas på mediekanalen 

påverkar aktörens val av medium. Facebook och Twitter fungerar bäst i textsammanhang, där 

man önskar sprida information och innehåll i form av text. Önskar man dela en större mängd 

text eller har viktiga meddelanden som behöver delas snabbt, är någon av dessa plattformar 

mest effektiva. På Facebook bemöter man främst frågor, där Facebook beskrivs som en 

kundservice. Sidor som dessa, där inte bara sidans skapare tillåts kommunicera, är 

utmärkande för begreppet Web 2.0. Web 2.0 pekar på att användandet av Internet till stor del 

bygger på interaktivitet genom dialog mellan användare. Twitter fungerar bra i 

opinionsbildande syfte, där information snabbt når ut. När det gäller kontakt och påverkan 

anses Twitter har fördelar gentemot mail. På Twitter når man personen man söker snabbare 

och mer effektivt genom möjligheten att tagga personen i fråga i en tweet och personen görs 

snabbt uppmärksam på detta. Detta var något som flera av de större samhällsaktörerna 

uttryckte att de uppskattar och använder sig av. Bloggar är även de ett textmedium där flera 

av samhällsaktörerna påpekar fördelen med att kunna skriva längre inlägg som sedan kan 

länkas vidare genom andra sociala medier. Att länka material på detta vis, är något som alla 

aktörer, större som mindre, använder sig av. På detta vis produceras inte nytt material för 

varje medium utan material publiceras på det eller de medier som ses som mest betydande 

först, för att därefter publicera materialet på de andra kanalerna. Att länka redan publicerat 

material på andra plattformar gör materialet mer lättillgängligt och synligt, något som går att 

koppla till Treem och Leonardis teori om affordences och i detta fall just visability. Visability 
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pekar på sociala mediers möjlighet att för samhällsaktören göra sådant synligt som tidigare 

var osynligt för intressenter. Syns inte verksamheten, finns den i stort sätt inte. Är materialet 

lättillgängligt ökar chansen för en god utveckling för verksamheten. Att publicera samma 

material i flera kanaler gör att följarna görs uppmärksamma på att företaget eller 

organisationen är verksamma på fler mediesidor. Detta gör mest sannolikt att de olika sidorna 

får fler följare, och i och med att följarantalet ökar, ökar även storleken på nätverken som 

även själva genererar fler följare. Detta beskriver nätverksekonomin som självförstärkande 

cirklar. 

Dessa ovannämnda textmedium, blogg, Twitter och Facebook, används ofta i syfte att skapa 

dialog och diskussion, men framför allt för att informera. Bloggen uppskattades främst för sin 

möjlighet till argumentation och diskussion. Treem och Leonardi talar om persistence och 

“growing content” och menar att bloggar är en av de medier som möjliggör att information 

tillåts växa och diskuteras. Tack vare att sociala medier låter materialet finnas kvar, 

persistance, som på en blogg, kan andra användare bygga på materialet i form av 

kommentarer och den ursprungliga texten utvecklas och utökas i och med detta. 

Instagram och Pinterest, till skillnad från Facebook, Twitter och bloggar är mediekanaler med 

ett fokus på bild. Som vi tidigare nämnt i arbetet behöver tjänsten eller produkten som erbjuds 

göra sig bra på bild för att ett bildmedium ska vara rätt kanal för samhällsaktören. Vårt 

resultat visade att de mindre aktörerna är aktiva på flera sociala mediekanaler än de större 

aktörerna, vilket än en gång går att koppla till teorin om affordences och visability. Instagram 

är mest förekommande bland de mindre aktörerna, men Facebook används även det frekvent 

och då med liknande syfte som hos de större aktörerna, att bemöta frågor. Att de mindre 

samhällsaktörerna ser Instagram som sin viktigaste kanal, skulle kunna bero på att de lägger 

ned mer energi på att skapa producera snygga bilder, som sedan lyckas skapa en känsla för 

varumärket och vad de står för. Att majoriteten av de mindre aktörerna säljer en produkt, 

vilken är enkel att fotografera och dela med sig av, kan även det göra att Instagram blir det 

viktigaste mediet. Det som är väsentligt för samtliga aktörer, stora som små, är att de alla på 

något sätt vill synas på sociala medier, om än med skilda syften. För de mindre är visibility av 

stor betydelse. De mindre aktörerna har hela tiden detta i åtanke och ser till att exponera sitt 

varumärke, både genom att publicera material ofta men även genom att aktivt arbeta för att få 

fler följare som i sin tur sprider varumärket vidare. En av de mindre aktörerna diskuterade 

specifikt frågan om att göra informationen de sprider via sociala medier lättillgänglig. De vill 

att informationen ska vara lätt att hitta vilket de lyckas med genom att länka samma material i 
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flertalet av sina sociala medier. Lättillgängligheten är något som diskuteras av Treem och 

Leonardi och som knyter an till visibility. Är man inte synlig, är risken stor att man inte 

överlever, något som de mindre aktörerna förstått. Deras kommunikation behöver vara 

lättillgänglig, Teem och Leonardi menar att intressenter inte kommer leta upp informationen 

själva. De mindre samhällsaktörerna arbetar aktivt med att sprida ut sin kommunikation, 

genom detta bli mer synliga vilket då ökar deras chanser till överlevnad. Att de publicerar 

material ofta, gör dem mer synliga när de gång på gång dyker upp i de sociala 

medieanvändarnas flöde och användarna görs påminda om att aktören existerar och hålls 

uppdaterade om verksamhetens utveckling. 

Att de större aktörerna väljer att lägga fokus på ett fåtal sociala medier, medan fler av de 

mindre aktörerna verkar inom flertalet sociala medier, uttrycker de större själva som “less is 

more”. De ser på användandet av sociala medier med mer försiktighet och går medvetet 

långsamt fram, vilket visar på att de ser på visibility på ett annat sätt. Att en ständig 

exponering i många kanaler inte är något de eftersträvar eller känner ett behov av. Idéer och 

strategier övervägs och diskuteras noggrant. Strategiska beslut ligger både bakom valet av 

social mediekanal men även hur denna kommunikation ska se ut och i vilket syfte. De större 

aktörerna känner till kraften av sociala medier och har förstått att de kan ställa till problem för 

dem som en stor samhällsaktör som når ut till många, om de inte är försiktiga och 

genomtänkta i sin kommunikation. Samma krisläge behöver inte drabba de mindre aktörerna, 

som inte automatiskt når ut till en lika stor grupp människor. De större aktörerna menar att det 

visserligen är bra att finnas på sociala medier men att ha en genomtänkt strategi för hur man 

ska agera och genom vilka kanaler är viktigare. Tydlig i denna skillnad mellan små och stora 

aktörer är att de större, som redan har en stor och trogen kundkrets, hellre kommunicera med 

kunderna på ett liknande sätt som de alltid gjort, snarare än att locka nya kunder och följare 

genom sociala medier. De når ut till den önskade marknaden på andra vis och tycker att det 

fungerar väl. De mindre samhällsaktörerna, med en, än så länge liten kundkrets behöver locka 

nya intressenter och vill därför nå ut till många för att sprida sitt varumärke. Att finnas på ett 

flertal sociala medier är en strategi till att nå ut till ett större antal människor och potentiella 

kunder. Detta skulle dock kunna peka på en skillnad i hur länge verksamheten existerat och 

inte i storleken på en verksamhet. En av de mindre aktörerna uttryckte sig precis som de 

större aktörerna, att sociala medier bara var en del i en större helhet. Denna samhällsaktör, 

som trots att den är mycket liten mät i antal anställda, har funnits i många år och har i och 

med detta en trogen kundkrets. Denna aktör behöver inte, precis som de större aktörerna, 
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arbeta lika aktivt mot en ökad synlighet som är så viktig för många nya företag och 

organisationer. Faktum kvarstår dock att de mindre samhällsaktörerna möjligen har mindre 

resurser att röra sig med och är genom detta begränsade till billigare kommunikationskanaler, 

som sociala medier. Något som vi går djupare in på längre fram i analyskapitlet. Alla aktörer 

tycks ha en klar bild över vilka sociala mediesidor företaget eller organisationen bör vara 

verksam på och varför. Vilken eller vilka sidor att kommunicera till intressenter är en strategi 

i sig, där vilka sidor som bestäms varierar från verksamhet till verksamhet och utefter dennes 

behov. 

Resurser 

Samtliga intervjupersoner återkom till frågan om resurser i arbetet med sociala medier. Detta 

visade sig vara ett område där vi fann tydliga skillnader mellan de olika grupperna. Hos de 

större aktörerna är inte alla medarbetare involverade i arbetet med de sociala medierna, utan 

en grupp eller en person är tillsatt för att hantera arbetet. Bland de mindre aktörerna är det 

däremot majoriteten av medarbetarna som aktivt arbetar med de sociala medierna. Här är 

ingen specifik grupp utsedd, utan alla delar mer eller mindre på ansvaret. De mindre 

samhällsaktörerna beskrev att orsaken till att alla är engagerade är för att alla tycker att det är 

intressant och mycket viktigt samt att de önskar kontroll över allt som rör verksamheten. De 

större aktörerna uttryckte en önskan om att allt fler medarbetare skulle vara mer aktiva och 

delaktiga i det sociala mediearbetet. Att ha “koll på” och kännedom om alla delar i en stor 

verksamhet är svårt och kanske inte intresserar alla. Den skillnad vi fann mellan de två 

grupperna kanske därför ser ut som den gör av naturliga skäl. Möjligen uppfattas de sociala 

medierna som viktigare och mer betydande för de mindre aktörerna, som alla tar ett stort 

ansvar över verksamheten. Störst sannolikt är att anställda i en större verksamhet är mer 

fokuserade och specialiserade på sitt specifika område, att man inte engagerar sig i områden 

som ligger utanför ens eget ansvar. Att vara närvarande i sociala medier är dock viktigt för 

båda typerna av aktörer. För de större aktörerna skulle det kunna innebära en risk och fara att 

lämna de sociala medierna, till och med bara för en dag. De mindre samhällsaktörerna förlorar 

på en minskad aktivitet i form av avstannad spridning av varumärket och där i genom en 

minskad försäljning. Samtliga som intervjuats är överens om att de sociala medierna kräver 

resurser, de är gratis i dess första stadie men kostar därefter i form av tid. Hur mycket tid som 

ska tilldelas det sociala mediearbetet är dock svårt att precisera. Hur många intressenter 

aktören når med sin kommunikation samt mål och syfte med arbetet kan spela in. 
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Kommunikationsstil 

De större aktörerna vill uppfattas som professionella och kommunicerar därefter. Språket är 

sakligt, korrekt och med en trevlig ton. Att vara saklig kommer i alla undersökta fall före att 

vara personlig. Hos de mindre samhällsaktörerna ska språket i stället kännas personligt, enkelt 

samt upplevas kreativt. Att ha en röd tråd är av största vikt, då språket och resten av innehållet 

tydligt ska spegla varumärket. De mindre samhällsaktörerna är enklare att komma nära, då de 

visar en mer personlig sida av varumärket. De menar att enbart publicera bilder på produkten 

eller tjänsten inte ger kunderna något mer än vad de redan kan se på respektive samhällsaktörs 

hemsida. Detta är en strategi från de mindre samhällsaktörernas sida som attraherar följare 

genom att alltid vara intressanta med nytt och spännande material. Intressant är att två av de 

större samhällsaktörerna som intervjuades uttryckte en vilja om att bli mer personliga i sin 

kommunikation. Detta visar att det finns en medvetenhet om sociala mediers påverkan och att 

det kan vara betydelsefullt att sticka ut i sin kommunikation samt skapa en relation till sina 

kunder. Att de större samhällsaktörerna är mer opersonliga i sitt sätt att kommunicera skulle 

kunna förklaras genom att de når ut till en stor och bred grupp av människan där deras 

kommunikation möjligen kan liknas vid masskommunikation. Något som just karaktäriserar 

masskommunikationen är dess brist på personligt tilltal och personliga stil, vilket möjligen 

förklarar de större samhällsaktörernas kommunikationsstil. Samtliga mindre aktörer tycks ha 

mycket precisa strategier för hur de kommunicerar, vilket kan bero på att de är beroende av de 

sociala medierna för deras verksamhets fortsatta överlevnad. De har ett större fokus på de 

sociala medierna då de förstått betydelsen av dem för deras samhällsaktör och i och med detta 

förstått fördelarna med att utforma en precis strategi. Samtliga undersökta aktörer har en tanke 

och idé med sin kommunikation, även om idéerna bakom i flera fall skiljer sig åt. Men varken 

större eller mindre aktörer publicarar text på måfå, utan ett syfte finns bakom det sätt de väljer 

att kommunicera på, där vissa aktörer är mer precisa än andra. Samtliga ser positivt på de 

möjligheter kommunikation på sociala medier kan ge, mycket på grund av att det är ett enkelt 

och snabbt sätt att sprida innehåll till en stor grupp människor. Alla undersökta aktörer 

reflekterar kring vilken typ av kommunikation de ska föra för att producera så effektfulla 

inlägg som möjligt och valet av sociala medier följer därefter. De mindre samhällsaktörerna 

arbetar mycket med utformning och känslan av varumärket. De vill att en speciell känsla ska 

kopplas till deras varumärke. Följer kommunikationen en röd tråd kopplas vissa associationer 

till aktören. Flera av de mindre aktörerna tog upp hur de genom ett bestämt sätt att uttrycka 
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sig kunde skänka intressenter vissa associationer. Treem och Leonardi kallar detta för key 

words, eller nyckelord, som genom att utstråla en viss känsla, tillåter användarna att se 

kopplingar till samhällsaktören och genom detta skapa sig en uppfattning av varumärket. 

Genom att följa denna röda tråd och kommunicera sådant material man önskar att 

verksamheten ska förknippas med arbetar man med associationer. Ett exempel på detta är hur 

företaget eller organisationen publicerar en bild på sitt Instagramkonto, en medieform som 

tillåter användaren att publicera bilder, där bilden skapar associationer till avsändaren. En bild 

på en strand skulle till exempel kunna signalera en avslappnad livsstil och kopplas då samman 

till företaget eller organisationen som önskar utstråla detsamma. Användandet av denna 

affordances, association, är en central del i de mindre samhällsaktörernas kommunikation på 

sociala medier. De talade alla om association till deras verksamhet som något väsentligt. De 

större aktörerna tycks värdesätta persistence mer, de vill att budskap och information ska nå 

ut via de sociala medierna och ser positivt på att informationen stannar kvar i den kanal de 

publicerades i. Detta möjliggör att medarbetare kan ta del av material som producerats vid ett 

tidigare tillfälle. Att persistence värderas högt kan ha att göra med att de större företagen har 

så pass många anställda att kommunikation via sociala medier är ett redskap som underlättar 

spridningen av information men även arkiveringen av material. 

Syfte & Påverkan 

De större aktörerna använder sociala medier främst för att dela med sig av information och 

besvara frågor. De vill genom de sociala medierna få ut budskap snabbt, och exempelvis 

påverka politiker samt skapa diskussion kring specifika ämnen. De önskar nå ut till en bred 

kundgrupp där sociala medier hjälper dem med detta. De mindre aktörerna använder de 

sociala medierna för att marknadsföra tjänsten eller produkten de erbjuder samt bygga 

varumärket. Även de vill nå ut till en bred kundkrets, nationellt och internationellt. De 

uttrycker en vilja att sprida intressant och tänkvärt innehåll och på detta vis attrahera bland 

annat nya kunder och medarbetare. I grunden tycks syftet med att engagera sig i sociala 

medier vara densamma mellan det större och mindre samhällsaktörerna och det vill säga att 

visa att man finns, visibility.  Detta är dock av mycket större betydelse för de mindre 

samhällsaktörerna som måste finna nya kunder. Resultatet visade att de mindre aktörerna är 

verksamma på fler sociala medier än vad de större är. Som vi tidigare nämnt kan detta mycket 

väl vara en strategi från de mindre samhällsaktörernas sida och något som går att koppla 

samman med begreppet nätverksekonomi där man menar att fler och större sociala 

medienätverk är mer värda än få och mindre nätverk, där mängd är det som skapar värde. 
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Enligt nätverksekonomins alla regler är det tillgängligheten och förmågan att bygga nätverk 

som avgör. De mindre verksamheterna engagerar sig därför på många kanaler för att sprida 

och etablera varumärket, vilket ger upphov till större nätverk. Numera gäller det att vidga 

nätverken och att snabbt knyta många följare till sig. Att finnas på sociala medier är ett krav 

för fortsatta överlevnad. Detta är dock ett område som skiljer de olika grupperna åt, de större 

aktörerna har redan en återkommande kundkrets och ett socialt nätverk, vilket gör att det inte 

är ett måste för dem att finnas på sociala medier. Sociala medier och sättet de arbetar där är 

inte avgörande för dem. De större aktörerna har dessutom större ekonomiska resurser och har 

genom detta möjligheten att använda andra kanaler som TV och tidningar i stället för sociala 

medier för att nå ut. Bristen på finansiella resurser kan begränsa mindre aktörerna i deras 

kommunikations- och marknadsföringsarbete, och då är sociala medier ett bra verktyg. På 

grund av mindre ekonomiska resurser kommunicerar de främst till intressenter genom sociala 

medier, därför är det av stor vikt hur de väljer att kommunicera i dessa kanaler när de sociala 

medierna i stort sätt är de enda plattformarna deras varumärke formas på. Det är dock värt att 

nämna att de sociala medierna inte alltid är helt kostnadsfria, de kostar inget att gå med i men 

kan kräva resurser i form av tid vilket kan kosta pengar. De stora samhällsaktörerna tillåts att 

vara långsamma i sitt inträde på sociala medier, när de inte är tvungna att använda sociala 

medier. 

Genom resultatet uppfattade vi att flera av de större aktörerna inte är lika säkra på behovet av 

att finnas på de olika sociala medierna eller vad de får ut av att verka där, som de mindre 

aktörerna är. Möjligen engagerar de sig för att man som samhällsaktör idag “bör” finnas på 

sociala medier, något som går att koppla till begreppet nätverkssamhälle. Sociala medier har 

kommit att bli en del av vår vardag och mycket vanligt förekommande vilket gör att det näst 

intill är ett måste för företag och organisationer att idag finnas på dessa sidor. Man uppfattar 

inte längre bara sociala medier som ett verktyg utan också som manifestation och nervsystem 

av nätverkssamhället. Nätverkssamhället pekar på denna nya värld bärs upp av digitalt styrda 

nätverk och global kommunikation på̊ alla nivåer.  De större verksamheterna bedömer de 

sociala medierna som en del av en större helhet och har därför svårt att uppfatta exakt vad de 

sociala medierna ger dem, kanske just för att de kommunicerar till kunder på många vis och 

därför har svårt att se de sociala mediernas specifika del i det hela. Deras verksamhet på 

sociala medier och, i vissa aktörers fall, vaga mål och syfte är svåra att mäta. De små 

samhällsaktörerna ser i stället en tydlig och direkt påverkan. De är mycket positiva till 

användandet av sociala medier och menar att de skulle haft det mycket svårare att slå igenom 
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utan de sociala medierna. En “like” för stora och redan etablerade verksamheter påverkar med 

största sannolikhet inte deras fortsatta framgång, men en “like” för en mindre verksamhet kan 

medföra nya möjligheter. När en mindre aktör kommunicerar genom sociala medier växer 

deras synlighet, visability, och genom detta en större kundkrets och en ökad omsättning. 

I och med en utveckling av tekniken och informationsteknologin har vårt samhälle i mångt 

och mycket kommit att förändras. När allt fler människor använder sig av sociala medier har 

dessa sidor givits mer värde vilket har gjort att företag och organisationer börjat engagera sig 

på sidor som dessa. Att alla åtta undersökta aktörer ser det som en självklarhet att verka på 

sociala medier går än en gång att koppla till begreppet nätverkssamhälle. Nätverkssamhället 

med den digitala utvecklingen har gjort möjligheterna nästintill oändliga, något som mindre 

samhällsaktörerna upplever starkast i en jämförelse mellan de två grupperna. Digital teknik 

och sociala medier har kommit att gradvis ersätta, eller komplettera de personliga mötena. 

Precis som beskrivet under teoridelen blir samhällsaktörens ekonomi inte begränsad av landet 

de fysiskt finns verksamma i, ett av nätverkssamhällets kännetecken. Flera av de mindre 

samhällsaktörerna upplever att gränser och institutioner inte längre är lika tydliga tack vare de 

möjligheter Internet och sociala medier skapar. Genom att använda sociala medier som 

kommunikationskanaler når de ut till en global marknad de utan dessa verktyg inte skulle ha 

tillgång till, då på grund av svagare finanser än de större samhällsaktörerna som genom goda 

finanser kan kommunicera i andra kanaler Detsamma gäller kultur som inte behöver 

begränsas av stat utan ges tillfälle att utvecklas och delas, på en global marknad. Ett exempel 

på detta i vår studie är en av aktörerna som genom sociala medier kan visa sin produkt till 

människor på andra sidan jorden som uppskattar samma stil. 

Vi har kommit till insikten att de större samhällsaktörerna använder sociala medier på samma 

sätt som de använder traditionalla medier. Fokus ligger i att kommunicara ut information och 

detta med en saklig ton. Vi menar att flera av de undersökta aktörerna inte utnyttjar mediets 

fulla potential. 

 

Interaktivitet 

På respektive webbsida används envägskommunikation, där man kommunicerar med 

mottagaren eller mottagarna. Tack vare sociala medier har en kommunikation som beskrivs 

bäst som trevägskommunikation utvecklats. Interaktion är det mest centrala i Tim O’Rilleys 

begrepp Web 2.0. Begreppet beskriver samtidens mediestruktur där interaktion, konversation 
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och samarbete är centrala komponenter. Dessa communities hjälper samhällsaktörerna att 

finna vägar till intressenter, nya samt befintliga kunder. Denna trevägskommunikation 

möjliggör kommunikation tillsammans med individen, något som både mindre och större 

aktörer är positivt inställda till. De kan ha en dialog med sidans användare men även studera 

hur dialogen ser ut mellan användarna och på så vis ta del av värdefull information. De större 

aktörerna menar att interaktionen på sociala medier är viktig men anser sig själva inte riktigt 

vara där än. Största delen av de större samhällsaktörerna interaktionsarbete sker via Facebook. 

Än en gång är de inte lika måna om att vara personliga utan att ha en mer professionell 

framtoning. Ett exempel på detta är hur en av de större samhällsaktörerna använder sig av 

färdiga svarsmallar. Detta visar att de anser det viktigt att svara och har förstått att det kan 

vara riskabelt att inte bemöta kommentarer och frågor. Men de är samtidigt avsiktligt 

försiktiga i sin kommunikation då de känner till den betydande risken om något går fel. 

Möjligheten att kunna anpassa material som har snabb spridning sågs som positivt men några 

av de intervjuade aktörerna uttryckte samtidigt en oro över att den snabba spridningen kunde 

ha negativa konsekvenser. Att kunna redigera, editability som Treem och Leonardi tar upp, 

gör att misstag lättare kan åtgärdas och på så sätt skydda företagets eller organisationens 

anseende om konsekvenserna av något som publicerats skulle vara negativa. Att en av de 

undersökta aktörerna i vissa fall använder sig av färdigkomponerade svar kan kopplas till 

Treem & Leonardis begrepp editability. Kommunikatören för verksamheten kan, tack vare de 

sociala medierna, tillbringa hur mycket tid denne vill till att utforma ett svar eller budskap, 

vilket gör att chanserna för full förståelse och korrekthet ökar. 

De mindre aktörerna tycker alla att interaktion är viktigt och gynnsamt för deras verksamheter 

och är noga med att besvara alla frågor de får. De påpekar även vikten av att svara relativt 

omgående, helst inom 24 timmar. De vill uppfattas som lyhörda vilket kan vara ett måste för 

att deras verksamhets fortsatta existens. De mindre aktörerna arbetar aktivt för en ökad 

interaktion där de gör medvetna val för att skapa interaktion. Ett exempel på detta är att de 

arrangerar tävlingar på deras sociala mediekonton där deras följare kommenterar och 

“like:ar”. Samhällsaktören får genom detta fler följare och deras varumärke sprids ytterligare. 

Detta går att koppla till begreppet nätverksekonomi. De mindre företagen har förstått och 

upplever att det som avgör deras faktiska överlevnad är tillgängligheten och deras förmåga att 

bygga nätverk, där välstånd i nätverksekonomin är kopplad till största möjliga spridning. 

Genom deras interaktionsarbete, och framför allt tävlingar där man taggar andra människor i 

inläggen och på så vis gör denna uppmärksam på tävlingen och aktören, utvecklas nätverket 
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snabbt. En utökning av nätverket skänker nätverket större värde och samhällsaktören ges i och 

med denna större och bättre möjlighet till framgång. När kopplingarna i form av människor 

blir fler fungerar nätverken som självförstärkande cirklar vilka drar till sig fler medlemmar 

och samhällsaktörens produkt och tjänst har en möjlighet att med snabb hastighet spridas 

välden över. Skillnaden i interaktionsfrågan tycks ligga i att de mindre aktörerna interagerar 

för att sprida sitt varumärke medan de större aktörerna snarare interagerar med kunder för att 

se till ett gott anseende behålls genom att bemöta kommentarer och frågor. Genom detta 

undviker företaget eller organisationen att missnöje eller en kris uppstår. De större aktörerna, 

sitter precis som de mindre verksamheterna djupt i nätverksekonomin men omfamnar inte 

sociala mediers alla möjligheter som de mindre samhällsaktörerna gör. Detta till stor del på 

grund av att de inte behöver detta för att överleva och att de använder de sociala medierna i ett 

annat syfte än de mindre. Fokus inom sociala medier ligger i den sociala aspekten hos de 

mindre aktörerna. Genom att alltid svara på kommentarer och frågor har de förstått att de 

skapar ett gott anseende, detta anseende sprider sig och kopplingarna i nätverken blir fler. De 

mindre företagen söker skapa ett gott anseende medan de större aktörerna söker behålla sitt 

goda anseende. Om man bara vill verka på sociala medier för att synas, men inte är beredd på 

att föra en dialog med intressenter, är sociala medier inte rätt verktyg för att nå ut. 
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7. Slutdiskussion och slutsatser 
I detta avslutande kapitel rekapituleras arbetets syfte, frågeställning samt undersökningens 

utformning kortfattat, samt undersökningens huvudresultat. Vidare förs en diskussion av 

studiens resultat i förhållande till tidigare forskning, en kritisk diskussion kring 

undersökningen förs och följs därefter av förslag till vidare forskning inom området. 

 

7.1 Slutdiskussion 
	  
Vi sökte med detta arbete skapa oss en djupare förståelse för hur olika samhällsaktörer, i detta 

fall sex företag och två olika organisationer, formar sina kommunikationsstrategier för sociala 

medier samt undersöka hur dessa strategier ser ut. Genom en jämförelse mellan två olika 

grupper, större och mindre verksamheter, önskade vi upptäcka eventuella likheter och 

skillnader mellan deras sätt att tänka och handla i sociala medier. För att lyckas uppfylla syftet 

med undersökningen identifierades tre frågeställningar: Hur ser samhällsaktörers 

kommunikationsstrategier för sociala medier ut?  Hur väljer de strategier för sin närvaro på 

sociala medier? Finner vi likheter eller är skillnaderna fler? 

För att få svar på ovannämnda frågeställningar användes en kvalitativ metod där vi genom 

samtalsintervjuer samlade in det material som sedan analyserades. Åtta personer intervjuades 

där alla fungerade som representanter för respektive verksamhet. Fokus i 

resultatredovisningen låg på en presentation av det resultat som ansågs relevant i förhållande 

till arbetets syfte och frågeställningar, vilka i resultatdelen omvandlades till 

undersökningsteman. Vidare fördes en analyserande och kritisk diskussion kring 

undersökningens resultat i relation till den valda teorin och kompletterande begrepp. 

De kommunikativa- och sociala mediestrategierna består bland annat av val av socialt 

medium/ sociala medier, vilka resurser som ska läggas på arbetet, vilka mål samhällsaktören 

har med denna verksamhet, språkbruk, alltså det sätt de väljer att kommunicera på och vilken 

typ av material de väljer att publicera samt hur de ser på interaktion. 

Mot bakgrund av Treem och Leonardis teori om affordances i sociala medier visar resultaten i 

vår studie att vad som anses viktigt samt syftet med verksamhetens sociala mediearbete ser 

olika ut mellan de två olika grupperna. I och med ett fokus på olika affordances har även 

kommunikationsstrategierna kommit att ta olika form. Resultaten visade att samtliga 
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undersökta verksamheter har skapat tydliga strategier kring sitt kommunikativa arbete, och att 

det förekom skillnader mellan de större och de mindre samhällsaktörerna. 

Efter en studie av resultatet ser vi att de mindre aktörerna har väl genomtänkta och i många 

fall mycket specifika strategier för vilket slags innehåll de ska publicera, när de ska publicera 

det och på vilka sociala mediekanaler. De vet vilket innehåll de ska publicera för att locka nya 

kunder, hur de ska sälja in sitt varumärke samt skapa interaktion. De är måna om att 

kommunicera på rätt sätt, i rätt tid och med rätt erbjudande och material. De större 

samhällsaktörerna är mer försiktiga i sitt användande av sociala medier och lägger tid och 

resurser på att utforma övergripande strategier. De har inte lika stort behov som de mindre 

samhällsaktörerna när det kommer till att locka nya kunder vilket gör att de inte behöver 

finnas och kommunicera på  sociala medier i samma omfattning som de mindre aktörerna. 

Hur strategierna tar form tycks bestämmas av flera aspekter, inte endast storlek på 

verksamheten. Bransch, målgrupp, om verksamheten är etablerad eller ny, samt vad och hur 

de vill kommunicera tycks alla vara avgörande faktorer. Möjligt är även att yngre chefer, 

ägare och kommunikatörer värderar de sociala medierna högre och i och med detta skänker 

dem mer resurser, men detta är en fråga vi lämnar åt framtida forskning. Vilket medium att 

använda avgörs, som tidigare nämnt, av fler aspekter där ibland vilket syfte samhällsaktören 

har med dess arbete på sociala medier spelar in. Exempel på dessa syften kan vara 

marknadsföring, rekrytering, information och interaktivitet. I denna studie tycks fokus hos 

undersökta företagen och organisationerna ligga på marknadsföring och information. En 

skillnad existerar mellan grupperna där de större samhällsaktörerna främst önskar sprida 

information och upprätthålla en god kontakt, medan de mindre aktörerna vill marknadsföra 

sig för att sprida varumärket och genom detta bygga goda kontakter. De olika sociala 

medierna har olika inriktning, olika användartyper med olika intressen och i olika åldrar, men 

även olika möjligheter. När kommunikationsstrategin bestäms behöver man förstå vilka man 

vill nå och på vilket sätt, samt vad kommunikationen har för syfte. De olika sociala 

mediekanalerna fyller olika behov och passar därför vissa aktörer bättre och andra sämre. 

Bildmedier som Instagram, Pinterest och Tumblr passar de med en  tjänst eller vara som gör 

sig bra på bild, vilket passar in på flera av de mindre aktörerna i studien. Medelåldern på 

medlemmarna på dessa  sidor är förhållandevis låg och passar därför aktören med en något 

yngre målgrupp. Facebook, blogg och Twitter är textmedium och passar för samhällsaktörer 

som vill nå ut främst med hjälp av text. Dessa tre har olika användningsområden där 
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samhällsaktören än en gång bör se till vad de vill kommunicera och hur för att förstå vilket 

socialt medium som passar dem bäst. Facebook tycks vara det enda mediet som passar för alla 

typer och storlekar på aktörer tack vare dess breda användargrupp och vida möjligheter till 

kommunikation, längre som kortare, genom både bild och text. 

Stil på kommunikationen bestäms dels efter storlek på företaget eller organisationen men även 

av vad man vill sända ut för budskap. Hur de kommunicerar skapar specifika associationer till 

företaget eller organisationen. Större aktörer uppfattas i många fall mer distanserad än ett 

mindre och väljer att kommunicera där efter, det vill säga mer opersonligt. Vi tror inte att de 

större aktörerna har något att vinna på detta utan att de i stället bör snegla åt de mindre 

aktörerna som anser sig vinna mer på sitt personliga sätt att kommunicera som i många fall 

ger upphov till interaktion. Större aktörer når ut till en större och bredare grupp av människor 

vilket gör att denna kommunikation kan komma att påminna om masskommunikation. Något 

som just karaktäriserar masskommunikationen är dess opersonliga stil, vilket möjligen 

förklarar de större samhällsaktörernas kommunikationsstil. 

Avslutningsvis sammanfattar vi med att konstatera att specifika strategier gällande alla 

storlekar på och typer av samhällsaktörer är svåra att bestämma. Olika 

kommunikationsstrategier tar form när företag och organisationer lägger vikt vid olika saker. 

Riktlinjer, skillnader och likheter har kunnat urskiljas men för att fylla det informationsgap vi 

menar finns, krävs ytterligare studier. Efter genomförd studie menar vi att strategier formas 

efter mer än bara storleken på en verksamhet men att detta absolut är en bidragande faktor.  

 

7.2 Kopplingar till tidigare forskning 
	  
I studien Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, 

förklarar författarna hur sociala medier vunnit allt mer makt. Som tidigare presenterat i 

studien skulle Facebook, om det vore ett land, med 1,4 miljarder användare utgöra det tredje 

största landet i världen. Alla de undersökta verksamheterna i vår studie har uppfattat 

betydelsen av sociala medier, dock i olika utsträckning där de lägger olika värde och vikt i 

arbetet i dessa. De är alla ense om att en närvaro på sociala medier är nästintill ett måste idag, 

vilket visar på den makt sociala medier har kommit att få i dagens nätverkssamhälle. 

Forskarna talar om att alla samhällsaktörer, bör innan ett inträde på sociala medier, ställa sig 

frågan om vilka sociala mediekanaler som är bäst lämpade för dem. Att välja vilken plattform 
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man ska kommunicera genom är en strategi i sig och något som aktörerna i vår studie kommit 

fram till. Alla samhällsaktörerna har genom ett strategisk tänkande kommit fram till vilka 

kanaler som är bäst lämpade för dem genom att till exempel se till var den målgrupp de 

önskar att nå är aktiv. I och med detta håller de undersökta aktörerna med de två forskarna 

och författarna till Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social 

Media, i frågan om val av social medieplattform. Att bygga en egen social mediesida kräver 

stora ekonomiska resurser och berör då möjligtvis endast de större aktörerna i vår 

undersökning. En av de undersökta aktörerna övervägde detta, men bestämde sig för att 

stanna vid existerande plattformar. Precis som Kaplan och Haenlein tar upp, uppskattade de 

den tillgång till medlemmar som redan finns på sidan. Kaplan och Haenlein diskuterar antalet 

sociala medier att verka inom, något som vi i vår studie även behandlar. De menar att det kan 

vara en lönsam strategi att ta hjälp av flera sociala mediesidor. En insikt de mindre 

samhällsaktörerna i vår studie tagit vara på. Genom en strategisk kommunikation och ett 

planerat språk går kommunikationen på de olika kanalerna i linje med varandra.  Kaplan och 

Haenlein menar att det är av yttersta vikt att säkerställa att alla sociala medieaktiviteter 

kommunicerar samma sak, något som de undersökta samhällsaktörerna i vår studie håller med 

om. Kommunikationen behöver följa en röd tråd för att lyckas skapa en bild av 

samhällsaktören samt en känsla för densamma. Flera av aktörerna, mindre som större, håller 

med Kaplan och Haenlein i frågan om aktivitet och innehåll. Kaplan och Haenlein menar att 

ingen är intresserad av att följa verksamheter som publicerar omotiverade och trista inlägg. 

Aktörerna i vår studie, främst de mindre, är medvetna om betydelsen av ett intressant och 

aktuellt innehåll. De har förstått att om de ska få fler följare behöver de ge intressenter en 

anledning till att följa dem. En anledning som sträcker sig över ren information. Kaplan och 

Haenlein tar även upp betydelsen av att vara personlig, och menar att de som kommunicerar 

till följaren på samma nivå vinner på detta. I en jämförelse mot vår egen studie står de mindre 

samhällsaktörerna som vinnare om man ska komma att följa Kaplan och Haenleins modell för 

en social mediestrategi. Vi har ställt vår rapport mot Kaplan och Haenleins men menar inte 

genom detta att vi håller med författarna. Det gör vi endast delvis, och anser i stället efter vår 

studie och dess resultat att strategier kan variera stort. Det är mycket som måste tas in i 

beräkning vid utformningen av en kommunikationsstrategi för sociala medier, mycket som 

inte Kaplan och Haenlein nämner. Deras studie, som tidigare diskuterats under 

Forskningsbakgrund, påminner om vår studie, där båda studierna behandlar 

kommunikationsstrategier på sociala medier. Dock skiljer sig vår studie mot deras då vi 

förklarar hur företag och organisationer kommer fram till sina strategier.  Dessutom gör 
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Kaplan och Haenlein en studie av befintlig forskning, där vi i stället väljer att direkt studera 

olika samhällsaktörer. Kaplan och Haenlein uttrycker att många företag och organisationer 

tycks ha bristande kännedom om hur de sociala medierna bör användas men tittar inte på hur 

de faktiskt gör. Detta är en betydande skillnad mot vår studie som först och främst studerar 

situationen för att därefter ge en beskrivning av denna som i slutändan skulle kunna komma 

att påverka hur företag och organisationer väljer sina kommunikationsstrategier i framtiden. 

På detta vis menar vi att vår forskning är ett bra komplement till forskningsfältet och kan 

komma att hjälpa företags och organisationers fortsatta arbete inom sociala medier. 

Resultaten i vår studie visade på liknande slutsatser som i Communicating Corporate Brands 

Through Social Media: An Exploratory Study och Social media? Get serious! Understanding 

the functional building blocks of social media. Där fördelarna för en samhällsaktörs närvaro 

på sociala medier diskuteras i form av bättre finanser, större möjligheter till nätverkande, gott 

anseende samt en väsentlig aspekt för en samhällsaktörs överlevnad. Resultaten i vår studie 

visar att dessa positiva aspekter är av störst betydelse för de mindre aktörerna. Samtliga 

mindre aktörerna nämnde minst en av dessa positiva aspekter under intervjun. Detta är i sig 

inte speciellt förvånande resultat då det kan ses som en självklarhet att mindre och i många 

fall att även nyetablerade aktörer är mer beroende av ekonomiska resurser samt nätverk för att 

överleva. Det som är intressant är dock att samtliga mindre aktörer uttryckte sig mycket lika. 

Sociala medier har skapat ett nytt forum för nätverkande vilket kan leda till en större 

kundkrets som skapar bättre finanser och hjälper samhällsaktören att säkra dess överlevnad på 

marknaden. De större aktörerna har inte samma behov av sociala medier som mindre, de har 

oftast redan god ekonomi och en stark kundkrets. De drivs inte av de fördelar som diskuteras i 

artikeln. De ser istället sociala medier som ett måste för att följa med i samhällsutvecklingen 

och som ett komplement till redan befintliga kommunikationskanaler. 

Resultatet av vår studie visar att det större samhällsaktörerna ser, som tidigare nämnt, sociala 

medier som kanaler dagens organisationer och företag borde verka inom. Detta sätt att se på 

närvaro i social medier är i enhet med vad studien Social Media and the Evolution of 

Corporate Communications kom fram till. Resultaten från den senare studien visar att företag 

och organisationer har tvingats se över sitt sätt att kommunicera och acceptera sociala mediers 

makt. En makt som författarna till ovannämnda artikel ser som revolutionerande för 

företagskommunikationen. De menar att sociala medier skapar dialog med intressenter och 

genom detta är det inte bara samhällsaktörerna som har makt över kommunikationen. 

Intressant är att samtliga aktörer som intervjuats i vår studie har diskuterat och reflekterat 
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kring detta. De är alla medvetna om makten sociala medier har och försöker i största möjliga 

mån utforma sina kommunikationsstrategier för att vara så effektiva som möjligt. Något som 

resultaten i denna studie visar inte alltid är enkelt. 

 

7.3 Kritik av studien 
	  
Eventuella brister i denna undersökning, som kan ha påverkat utgången i resultatet skulle i 

detta fall kunna vara urvalet i studien. Om studien hade genomförts igen vore ett större urval 

att föredra. För att materialet ska kunna bli generaliserbart behöver ett större antal 

samhällsaktörer intervjuas. Det hade möjligtvis setts som en god idé, och ett bra komplement, 

att själva studera samhällsaktörernas verksamhet på deras sociala mediesidor. Detta hade stärk 

vårt resultat som hade kunnat fastslås som mer korrekt. Risken finns att samhällsaktören 

uttrycker sig på det vis de önskar eller tror att de arbetar vilket skulle kunna göra att resultatet 

blir missvisande. Mer om detta under Framtida forskning. 

De brister, eller delar som i undersökningen hade kunnat genomföras på ett annat vis, ger i sin 

tur förslag till tidigare forskning inom det område som i detta arbete studerats. Det är inte 

alltid lätt att veta vilka variabler som påverkar ett visst utfall. Det resultat vi fått skulle kunna 

ha påverkats av utomstående faktorer vilket är sådant vi inte haft möjligheten att undersöka 

vidare. Dessa framställs i arbetet som antaganden vilka alla, efter en undersökning, skulle 

bidra till en mer precis bild av situationen. För idéer och förslag till vidare forskning, se 

avsnittet nedan. I övrigt menar vi att få problem har uppstått. 

 

7.4 Framtida forskning 
	  
I denna del förs en diskussion kring hur vidare forskning inom område skulle kunna se ut. 

Tankar som uppstått under arbetes gång har gett oss en idé om hur ämnet skulle kunna 

utvecklas under vidare forskning. I arbetet med denna studie har vi fått ett intressant och 

relevant resultat för vårt syfte och våra frågeställningar, men även ny kunskap som väckt 

tankar om framtida undersökningar. En rad intressanta frågeställningar och sidospår har dykt 

upp som ej har varit möjliga att undersöka på grund av arbetets omfattning och tidsram. Vi 

anser det intressant att vidare undersöka om det resultat vi givits i denna undersökning även är 

korrekt i ett bredare perspektiv. En undersökning av ett större antal undersökningsobjekt är 
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därför av intresse. Detta skulle även göra att studiens resultat blir generaliserbart. Detta är att 

föredra då företag och organisationer ges möjligheten att använda slutsatserna och applicera 

studiens resultat på den egna verksamheten. 

Resultaten i denna studie visar att det inte endast är storleken på samhällsaktören som avgör 

och bestämmer kommunikationsstrategier. Flera av de intervjuade aktörerna var ense om att 

det som förmodligen påverkar kommunikationsstrategierna framför allt är bransch. Vi finner 

därför även ett stort intresse i att genomföra denna undersökning med enda skillnad att urvalet 

påverkas av branscher i stället för endast antal anställda i en verksamhet. Vi har dock i denna 

studie presenterat att storleken på en samhällsaktör spelar roll men även funnit kopplingar 

mellan branscher och strategier. Dessa faktorer tycks båda spela in vilket gör att en studie av 

relationen mellan dessa två kategorier skulle vara av intresse. 

För att få en annan vinkel på informationen skulle en annan typ av insamlingsmetod kunna 

vara spännande. Att samla in material genom fokusgrupper är en idé. På detta vis skulle vi 

kunna ta del av en intressant diskussion där representanter från olika verksamheter 

tillsammans diskuterar ämnet. Detta skulle kunna skänka ytterligare förståelse för hur och 

varför kommunikationsstrategierna för sociala medier ser ut som de gör. Ibland kan en annan 

metod föra fram andra svar på grund av ett annat tillvägagångssätt. 

Vi har i vår studie valt att fokusera på den externa kommunikationen ett företag eller en 

organisation producerar. Att i stället studera kommunikationsstrategierna i sociala medier 

med fokus på Internt är ett förslag till fortsatt forskning där samma teori vi i vår studie använt 

skulle passa väl. En studie av detta slag hade kunnat undersöka hur olika man arbetar med 

sociala medier inom företagen och möjligen i en jämförelse mot kommunikationsstrategierna 

i andra mediekanaler som exempelvis traditionella medier. 

Det finns ännu ett spår möjligt att följa. Den kvalitativa analysen vi i arbetet använt oss av 

skulle kunna kompletteras men en innehållsanalys av olika avsändares aktiviteter på sociala 

medier för att se hur strategier och praxis håller ihop. Vår misstanke är att samhällsaktören i 

vissa fall uttrycker sig (med hjälp av en eller flera representanter i en intervju) på det sätt de 

önskar eller tror att samhällsaktören arbetar vilket skulle kunna göra att resultatet blir 

missvisande. Genom denna kompletterande metod visas verkligheten och resultatet blir mer 

korrekt. 
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Som vi tidigare tagit upp i arbetet skulle det även vara spännande att se en jämförelse mellan 

hur yngre chefer, ägare och kommunikatörer arbetar med sociala medier mot hur äldre chefer, 

ägare och kommunikatörer arbetar. Vi misstänker att detta mycket väl skulle kunna komma 

att påverka resultatet i andra studier om inte åldersfaktorn tas i aktning. 

 

7.5 Slutord 
	  
If Facebook were a country it’d be the world’s 3rd largest. Detta citat inledde denna studie. I 

arbetet har vi belyst och beskrivit sociala mediers kraft och räckvidd i dagens samhälle. Trots 

detta finns få studier gjorda av samhällsaktörers kommunikation på sociala medier. Denna 

studie har därför försökt skänka kunskap och förståelse till detta område som dagligen vinner 

mer utrymme i våra liv. Genom denna studie har vi sökt utröna hur samhällsaktörers 

kommunikationsstrategier ser ut, hur de formas samt om några skillnader existerar mellan 

större och mindre samhällsaktörer. 

Vi vill avsluta detta arbete med att konstatera att vi givits svar på alla de frågeställningar vi 

för flera veckor sedan formulerade. Efter genomförd studie har vi dock förstått att 

kommunikationsstrategier för sociala medier inte endast kan utformas med hänsyn till ett 

företags eller en organisations storlek. Det är många andra faktorer som påverkar valet av 

strategier.  

Även om generella slutsatser för en större population är svåra att dra från denna kvalitativa 

undersökning väcker den många intressanta frågor för framtida forskning. Det kunskapsgap vi 

menar existerar inom området för kommunikationsstrategier på sociala medier är inte på 

något sätt fyllt. Men med detta arbete bidrar vi dock med en viktig pusselbit som skänker 

intressanta tankar och riktlinjer för samhällsaktörers fortsätta arbete med 

kommunikationsstrategier i sociala medier. Det är dock viktigt att komma ihåg att sociala 

medier är ett område som förändras snabbt. Som vi tog upp i arbetets inledande del är det inte 

alltid lätt “hänga med” på grund av den snabba utvecklingen inom området. De slutsatser vi 

kan dra av denna studie idag går därför möjligen inte att applicera på ett företag eller en 

organisation om några år. Slutsatserna är aktuella idag och bör därför uppmärksammas och tas 

till vara på just nu.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide 
Intervjuguide 

Bianca Fagerström & Lovisa Sekund 

Närvaro i sociala medier. En studie av kommunikationsstrategier. 

  

Faktafrågor: 

• Berätta lite om ert företag. (Hur många anställda?) 

• Berätta om din roll på företaget. 

• Med sociala medier menar vi webbplatser och appar där människor, utöver sidans skapare, 

kan kommunicera. Ni är aktiva på -- och --, stämmer det? Är ni aktiva på några fler 

sociala medier? 

• När startade er aktivitet på respektive konto? 

• Hur många på̊ arbetsplatsen arbetar med de sociala mediekanalerna? 

Beteendefrågor: 

• Hur ser arbetet med sociala medier ut på ert företag? 

• Har ni bestämt vilka ämnen ni talar om och ska ha åsikter kring? 

Attitydfrågor: 

• Hur viktigt anser ni sociala medier är för företaget? 

• Varför använder ni er av social medier? Har det något syfte? 

• Vad upplever ni att ni får ut av att finnas på sociala medier? 

• Hur tänker ni kring val av sociala medier? 

• Hur tänker ni kring interaktivitet? Är det något ni anser viktigt?     

• Har er närvaro i de sociala medierna påverkat er verksamhet på något sätt? 

   

• Vad fungerat bra/mindre bra? Finns det något ni i fortsättningen kommer göra 

annorlunda? 

• Tror du att det existerar en skillnad i varför större och mindre företag/organisationer 

engagerar sig i sociala medier? Har de olika syften? 
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Bilaga 2, Samtyckesblankett 
            

 

Samtyckesblankett 

 

Härmed samtycker jag till att medverka i denna intervju som kommer att vara en del av en C-

uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala Universitet. Jag är informerad 

om studiens syfte. Jag har informerats om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag 

kan avbryta intervjun när som helst utan påföljder. Jag är informerad om att intervjun spelas 

in och att det som framkommer under intervjun endast kommer att användas till denna C-

uppsats. Jag är medveten om att den slutgiltiga uppsatsen kommer att vara offentlig. 

 

 

Ort och datum 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Respondent 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Studenter 

 

__________________________________________________________________	  
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Studiens arbetsfördelning 
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uppsatsens i dess helhet och har arbetat tillsammans för att sammanställa denna studie. 
Författarna har båda korrekturläst och redigerat uppsatsen under arbetets gång.  
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Metodologiska problem och överväganden   Lovisa 
Validitet & reliabilitet    Bianca 
Etiska överväganden & Forskningsetiska principer, formulär Bianca & Lovisa 
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Kopplingar till tidigare forskning    Bianca & Lovisa 
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Pressmeddelande 

 

Större företag arbetar på gammalt vis i nytt medium 
Allt fler företag och organisationer finner vägen in till den växande sociala medier-
arenan. Trots detta är kunskapen om de möjligheter och konsekvenser som existerar 
låg. Att forma strategier för området kan vara avgörande, frågan är bara hur de ska se 
ut. Studien förklarar vilka faktorer som spelar in. 

Genom intervjuer med åtta olika samhällsaktörer har två studenter vid Uppsala Universitet 
studerat området för kommunikationsstrategier på sociala medier. Studenterna som skriver sin 
kandidatuppsats (C-nivå) i medie- och kommunikationsvetenskap menar att få moderna 
samhällsaktörer idag kan bortse från effekterna av sociala medier på sin verksamhet. Dock 
tycks många samhällsaktörer ta sig an sociala medier innan de tagit sig tiden att förstå deras 
faktiska funktion. 

- Det är inte längre en fråga om organisationen eller företaget ska använda sociala medier 
för kommunikation, utan i stället hur. Säger studenterna. 

Utan en strategi, riskerar företag och organisationer att försvinna i det enorma mediebruset 
och fastna i ett gränslöst “socialt medieträsk”. De sociala mediestrategierna består bland annat 
av val av socialt medium/sociala medier, vilka resurser som ska läggas på arbetet, vilka mål 
samhällsaktören har med denna verksamhet, språkbruk, alltså det sätt de väljer att 
kommunicera på och vilken typ av material de väljer att publicera samt hur de ser på 
interaktion. 

Studien visade på att kommunikationsstrategier formas efter en organisations eller ett företags 
storlek men även att andra faktorer spelar in. Bransch, målgrupp, hur etablerad verksamheten 
är, samt vad och hur de vill kommunicera tycks alla vara avgörande faktorer. 

- När kommunikationsstrategin bestäms behöver samhällsaktören förstå vilka de vill nå och 
på vilket sätt, samt vad kommunikationen har för syfte. De olika sociala mediekanalerna 
fyller olika behov och passar därför vissa aktörer bättre och andra sämre. Säger studenterna. 

Forskningen visade att de större samhällsaktörerna inte tycks utnyttja sociala mediers fulla 
potential. I flera fall används de nya medierna precis som traditionella medier, att med en 
saklig ton dela information. De mindre aktörerna är i många fall mer beroende av sociala 
medier som kommunikations- och marknadsföringskanal och använder därför dessa flitigare 
och skickligare än de större aktörerna. 
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